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Centrum Kształcenia Zawodowego                Racibórz, 01.03.2022r. 
i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu 
ul. Zamkowa 1 
47-400 Racibórz 
 

Znak sprawy: CKZiU2.26.3.22 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

dla zamówienia o wartości mniejszej niż 130 000 złotych 

 

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia jest: 

„DOSTAWA DOPOSAŻENIA PRACOWNI OBRABIAREK STEROWANYCH 

NUMERYCZNIE W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO 

NR 2 „MECHANIK” W RACIBORZU – NARZĘDZIA SKRAWAJĄCE” 

w ramach projektu pn.  

Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 2 
„Mechanik” w Raciborzu, etap II współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 
– 2020, priorytet XI – Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 – Dostosowanie oferty 
kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 
11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego. 

Główny kod CPV – 39162100-6 – Pomoce dydaktyczne 
Dodatkowe kody CPV: 
44510000-8 – Narzędzia 

42670000-3 – Części i akcesoria do obrabiarek 

42674000-1 – Części i akcesoria do obrabiarek do obróbki metalu 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę narzędzi skrawających: 

1) Oprawka VDI 40 poprzeczna, prawa – 3 sztuki, 

2) Oprawka VDI 40 do tulejek zaciskowych ER – 3 sztuki, 

3) Oprawka VDI 40 do narzędzi z chwytem walcowym – 4 sztuki, 

4) Oprawka VDI 40 z krótkim uchwytem wiertarskim – 2 sztuki, 

5) Komplet tulejek zaciskowych ER32 – 2 sztuki, 

6) Oprawki zewnętrzne do toczenia poprzecznego na ujemne płytki SNMG mocowane przez 

otwór dociskiem typ 25x25 – 1 sztuka + płytki, 
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7) Oprawki tokarskie zewnętrzne do toczenia poprzecznego K=93° na ujemne płytki rombowe 

55° mocowane dociskiem z góry przez otwór - R 25x25 – 1 sztuka + płytki, 

8) Oprawki zewnętrzne do toczenia poprzecznego na ujemne płytki rombowe 35° mocowane 

dociskiem z góry i za otwór R 25x25 – 2 sztuki + płytki, 

9) Przecinak składany 25x25 szerokość cięcia 5,2 średnica max 76mm – 1 sztuka + płytki, 

10) Przecinak składany 25x25 szerokość cięcia 4.1 średnica max 60mm – 1 sztuka + płytki, 

11) Oprawki do toczenia wewnętrznego – 3 sztuki + płytki, 

12) Nóż do gwintowania składany – 1 sztuka + płytki, 

13) Imaki blokowe na listwy TGSU do przecinania i rowkowania + listwa – 1 sztuka + płytki. 

 

2. Wszystkie wymienione narzędzia muszą spełniać następujące warunki: 

a) spełniać wszelkie przepisy wymagane prawem dopuszczenia do użytkowania w Polsce 

oraz posiadać stosowne dokumenty świadczące o spełnianiu wszystkich niezbędnych norm 

i wytycznych, które powinien spełniać sprzęt przed dopuszczeniem go do użytkowania, 

b) być fabrycznie nowe oryginalnie zapakowane, w pełni sprawne technicznie, nie noszące 

znamion użytkowania, wolne od wad, nie regenerowane, nie powystawowe i gotowe do 

użycia bez żadnych dodatkowych inwestycji Zamawiającego, a także wolne od obciążeń 

prawami osób trzecich oraz posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa, 

c) posiadać dołączone niezbędne dokumenty, w tym: instrukcje obsługi i materiały dotyczące 

użytkowania w języku polskim, karty gwarancyjne producenta. 

3. Koszty załadunku, transportu oraz rozładunku dostawy w siedzibie Zamawiającego obciążać 

będą Wykonawcę w ramach ceny za wykonanie zamówienie. 

4. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot umowy na okres minimum 24 miesiące. 

 

2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do 20 dni od daty 

podpisania umowy. 

 

3. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA 

Umowa zostanie zawarta bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.) zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 w/w 

ustawy. 

 

4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Ofertę należy przygotować na FORMULARZU OFERTOWYM stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszego zaproszenia. 
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5. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć/dostarczyć w jeden ze sposobów: 

- dostarczyć do siedziby Zamawiającego tj. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz, pokój nr 13 (sekretariat) – 

Budynek A; 

- lub przesłać pocztą na adres: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 

„Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz; 

- lub przesłać drogą elektroniczną (e-mail) podpisane pliki w .pdf na adres: 

sekretariat@zsm.slask.pl . 

2. Termin składania ofert: do 08.03.2022r. 

3. Wykonawca składający ofertę pozostaje z nią związany przez 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna 

się wraz z upływem składania ofert. 

 

6. SPOSÓB UZYSKANIA DODATKOWYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zapytania dotyczące niniejszego postępowania można uzyskać pisząc na adres: 
sekretariat@zsm.slask.pl . 

 

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do porozumiewania z Wykonawcami jest: 
Leszek Kuzdrowski – tel. 32 415 33 88, e-mail: sekretariat@zsm.slask.pl . 

 
7. OPIS SPOSOBU WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ – KRYTERIA OCENY 

OFERT 
 

1. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

KRYTERIUM - CENA BRUTTO CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA – 100% 
 

Punkty za kryterium cena oferty brutto zostaną obliczone wg następującego wzoru: 
 
CN 

C= 
Co 

x 100 pkt  

 

gdzie: 

C – oznacza ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena oferty brutto”   
(z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)  

CN – oznacza cenę brutto najtańszej z ofert 

Co – oznacza cenę brutto ocenianej oferty 
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2. W prowadzonym postępowaniu zostanie wybrana oferta, która uzyska najwyższą liczbę 
punktów oraz spełni wszystkie wymagania. Ocena zostanie dokonana na podstawie 
wypełnionego Formularza ofertowego. 

 

 

Załączniki do zaproszenia: 

1. Formularz ofertowy, 

2. Wzór umowy, 

3. Klauzula informacyjna. 

 

 

 
 
 
dr Sławomir Janowski 

           DYREKTOR 

 

 

 


