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Znak sprawy: CKZ/EFS/2/2023                                                                            Bełchatów, dnia   15.02.2023 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

 

1. Zamawiaj cy: Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie, reprezentowany przez Dyrektora 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie

zaprasza do zło enia oferty na: 

 

dostaw  doposa enia pracowni budowlanej w pomoce dydaktyczne w ramach projektu pn. "CKZ na 

plus" współfinansowanego ze rodków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych  w ramach projektu pn. "CKZ na plus" 

realizowane ze rodków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie 11.3 Kształcenie zawodowe

Zamówienie realizowane z podziałem na dwie cz ci (pakiety): 

Zakres zamówienia obejmuje: 

CZ  nr 1: Dostawa narz dzi i produktów dekoracyjnych do pracowni budowlanej – szczegółowy 

opis, parametry techniczne okre la zał cznik nr 1a do niniejszego zapytania. 

CZ  nr 2: Dostawa materiałów i akcesoria malarskich do pracowni budowlanej – szczegółowy opis, 

parametry techniczne okre la zał cznik nr 1b do niniejszego zapytania. 

 

Kody CPV: 39162100-6 – Pomoce dydaktyczne, 44812000-5 – Farby do celów artystycznych, 

37821000-9 – P dzle dekoracyjne, 39298900-6 – Ró ne wyroby dekoracyjne, 44810000-1- Farby,  

39191100-8 – Tapety, 44175000-7 – Panele, 44113200-7 – Płytki, 39224210-3 – P dzle malarskie 

 

3. Wymagany termin realizacji zamówienia: 

Wykonawca zobowi zuje si  zrealizowa  przedmiot zamówienia w terminie  do dnia 17.03.2023r. – 

dotyczy wszystkich cz ci.  

Wykonawca zobowi zuje si  dostarczy  przedmiot zamówienia do Centrum Kształcenia Zawodowego 

w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, własnym transportem i ma własny koszt zgodnie z zapisami wzoru 

umowy, stanowi cej zał cznik nr 3 do niniejszego zapytania. 

 

4. Wymagany minimalny okres gwarancji = r kojmi: 24 miesi ce. 

 

5. Warunki płatno ci: 
Uregulowanie nale no ci za przedmiot zamówienia nast pi przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy w terminie 14 dni od daty przedło enia Zamawiaj cemu przez Wykonawc  faktury VAT 

zgodnie z zapisami wzoru umowy, stanowi cej zał cznik nr 3 do niniejszego zapytania – dotyczy 

ka dej cz ci zamówienia osobno. 
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6. Warunki udziału w post powaniu:  

 
Wykonawca wyra a zgod  na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezb dnym do realizacji 

postanowie  niniejszego post powania. 

 

7. Miejsce i termin zło enia oferty: Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie,  

ul. Czapliniecka 96, Sekretariat, do dnia 23.02.2023 r. do godz. 11:00.

8. Kryteria wyboru oferty: 100 % cena.

 

9. Miejsce i termin otwarcia ofert: Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie,  

ul. Czapliniecka 96, Sekretariat, 23.02.2023 r. godz. 11:15. 

10.  Osoba upowa niona do kontaktu z Wykonawcami: Anna Pisarek, tel. 44 633-23-44.

11.  Sposób przygotowania oferty: ofert  wraz z niezb dnymi zał cznikami nale y sporz dzi   

w formie pisemnej, w j zyku polskim. Ofert  nale y zło y  w zamkni tej kopercie z podaniem 

nazwy zadania „Dostawa pomocy dydaktycznych  w ramach projektu pn. "CKZ na plus" – 

cz  Nr….. Wzór oferty stanowi Zał cznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

12. Zamawiaj cy dopuszcza składanie ofert cz ciowych. Ofert  mo na zło y  na jedn  cz  lub dwie 

cz ci wyceniaj c odr bnie ka d  z cz ci na osobnych Formularzach Ofertowych. 

 

13.  Wykonawca mo e zwróci  si  do Zamawiaj cego o wyja nienie zapytania ofertowego. Wszelkie 

pytania dotycz ce wyja nienia tre ci zapytania powinny by  wnoszone w formie elektronicznej za 

po rednictwem poczty elektronicznej na adres: ckp_belchatow@wp.pl  

 
14.  Zamawiaj cy za po rednictwem poczty elektronicznej udzieli wyja nie  niezwłocznie, ale nie 

pó niej ni  na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem e wniosek  

o wyja nienie tre ci zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiaj cego nie pó niej ni  na 3 dni przed 

upływem terminu składania odpowiednio ofert. Pytania wraz z wyja nieniami zostan  przesłane 

równie  pozostałym Wykonawcom do których Zamawiaj cy wyst pił z zapytaniem ofertowym. 

 

15. . Zamawiaj cy zastrzega sobie mo liwo  zmiany lub uzupełnienia tre ci zapytania ofertowego, 

przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu 

tre ci zapytania ofertowego zostanie przesłana drog  elektroniczn  do wszystkich Wykonawców do 

których Zamawiaj cy wyst pił z zapytaniem ofertowym. 

 

16.  Je eli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia tre ci zapytania ofertowego b d  wymagały zmiany 

tre ci ofert, Zamawiaj cy przedłu y termin składania ofert o czas niezb dny na dokonanie zmian 

w ofercie. 
 

17.  W toku oceny ofert Zamawiaj cy mo e wyst powa  do potencjalnych Wykonawców o udzielenie 

wyja nie  dotycz cych tre ci zło onych ofert oraz uzupełnieniu dokumentów. 

 

18. Zamawiaj cy jest uprawniony do poprawienia w tek cie oferty oczywistych omyłek pisarskich, 

niezwłocznie zawiadamiaj c o tym danego Wykonawc . W przypadku rozbie no ci, co do kwoty 

oferty, za cen  oferty Zamawiaj cy przyjmuje kwot  wpisan  słownie. 
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Zał cznik nr 1a – szczegółowy opis, parametry techniczne 

Cz  1: Narz dzia i produkty dekoracyjne do pracowni budowlanej

Lp. Nazwa Ilo  Wymagane minimalne parametry techniczne 

1. Metaliczna farba dekoracyjna o 

perłowej po wiacie 

1 + 1 

szt. 

- podkład, opakowanie  min. 1 l  - 1 szt. 

- metaliczna farba op. min. 1 kg  - 1 szt. 

2. Matowa farba o wygl dzie 

aksamitu z delikatn  perł  

1 + 2 

szt. 

- podkład, opakowanie  min. 1 l  - 1 szt. 

 - metaliczna farba op. min. 1 kg  - 1 szt. 

3. Perłowa farba z drobinami 

piasku 

2 + 2 

szt. 

- podkład, opakowanie  min. 1 l  - 1 szt. 

 - metaliczna farba op. min. 1 kg  - 1 szt. 

4. Beton architektoniczny - 

akrylowy masa dekoracyjna 

1 kpl.   - podkład, w opakowaniu min.  1 l                                                                       

   - masa akrylowa  min. 18 kg                                                                            

- lakier zabezpieczaj cy  min. 1kg            

5. Stiuk – masa imituj ca marmur 

z efektem  połysku 

1 + 1 

szt. 

 - podkład, w opakowaniu min. 1 l – 1 szt. 

- masa stiukowa  min. 1 kg – 1 szt. 

 

6. Masa dekoracyjna do imitacji 

piaskowca 

1 kpl.  - podkład, w opakowaniu min. 1 l                                                                        

- masa akrylowa min. 18 kg                                                                            

lakier zabezpieczaj cy min. 1kg     

7. Travertyn – wapienna masa 

dekoracyjna imituj ca skał  

trawertynu 

1 + 6 

+ 6 + 

1 szt. 

- podkład, w opakowaniu min. 1 l    - 1 szt.        

- masa podkładowa min.  1kg     - 6 szt. 

 - masa travertynu  min. 1 kg      - 6 szt. 

 - lakier zabezpieczaj cy min. 1kg     - 1 szt. 

8. Szablony formatu B 6 szt. malarskie format B,  

wielokrotnego u ytku z tworzywa sztucznego 

9. Szablony formatu L 3 szt. malarskie format L,  

wielokrotnego u ytku z tworzywa sztucznego 

10. Szablony formatu M 3 szt. malarskie format M,  

wielokrotnego u ytku z tworzywa sztucznego 

11. P dzle dekoracyjne 1 kpl. p dzel angielski 63 do farb dekoracyjnych, r czka drewniana, włos 

mieszany – 12 szt. 

p dzel do dekoracji 120 x 10 – 6 szt. 

p dzel tapetowy 110 do nakładania farb i dekoracji, r czka drewniana, 

włos mieszany – 6 szt. 

12. Paca dekoracyjna 6 szt. rajberka wenecka do stiuków – 6 szt. 
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Zał cznik nr 1b – szczegółowy opis, parametry techniczne 

Cz  3: Materiały i akcesoria malarskie do pracowni budowlanej 

Lp. Nazwa Ilo  Wymagane minimalne parametry techniczne 

1. Farba 6 szt. emulsja biała – op. 10 l 

2. Masa szpachlowa 6 op. Masa szpachlowa do ł czenia płyt g-k min. 5 kg 

3. Gotowa polimerowa 

masa szpachlowa 

5 op. - gład  szpachlowa bezpyłowa,  

zu ycie na m² na mm grubo ci (w kg): 2 

Maksymalna grubo  warstwy (w mm): 3,  

opakowanie min.18 kg 

4. Klej do płytek 18 szt. półelastyczny,  

zu ycie (w kg/m²) około: 1,5 kg/1 m²/1 mm,  

opakowanie 25 kg 

5. Klej do tapet 6 szt. fizelinowych i winylowych,  

opakowanie min. 200 g 

6. Tapety 6 szt. + 6 

szt. 

Tapeta winylowa na fizelinie,  bez raportu szer. 53 cm, 

Tapeta winylowa na fizelinie, wzorzysta, z raportem, szer. 53 cm. 

7. Panele laminowane 15 m2 klasa cieralno ci AC4,  

4-stronna V-fuga,  

grubo  8 mm, 

8. Podkład pod panele 15 m2 podkład - 5mm  

zintegrowany z foli  aluminiow  

9. Panele laminowane 15 m2 klasa cieralno ci AC4, 

grubo  8 mm, 

10. Podkład pod panele 15 m2 podkład - 3mm  

zintegrowany z foli  aluminiow  

 

11. Płytki wielkoformatowe 3x15m2 Płytki podłogowe gresowe, gres szkliwiony, grubo  8 mm, 

wymiary 40 x 40 

Płytki podłogowe gresowe szkliwione mat grubo  8,5 - 10 mm 

wymiar 60 x 60 

Płytki podłogowe gresowe, gres szkliwiony grubo  8 do 10 mm, 
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wymiar 30 x 60 

12. Płyty g-k 6 szt. + 6 

szt. 

Płyta kartonowo - gipsowa szara zwykła, wymiary 1200 x 2600 x 

12,5 mm 

Płyta kartonowo - gipsowa szara zwykła, wymiary 1200 x 2000 x 

12,5 mm 

13. Profil sufitowy UD 6 szt. Profil sufitowy UD 30 mm dł. 4 m 

14. Profil sufitowy CD  15 szt. Profil sufitowy CD 60 mm dł. 3 m 

15. Wkr ty TN 3,5 x 35 2000 szt. wkr ty do metalu i płyt gipsowo - kartonowych 

16. Wkr ty TN 3,5 x 45 1000 szt. wkr ty do metalu i płyt gipsowo - kartonowych 

17. Kołki  500 szt. do szybkiego monta u 

 r. 6x60 

18. Wałki 1 kpl. Wałek do farb emulsyjnych/akrylowych, lateksowych, mikrofibra 

25 cm – 6 szt. 

Wałek do farb emulsyjnych emulsyjnych/akrylowych, 

lateksowych, mikrofibra 18 cm – 12 szt. 

Wałek do farb emulsyjnych/akrylowych, welurowy/mikrofibra 10 

cm – 24 szt. 

Wałek do tapetowania gumowy z r czka, metal z plastikowym 

uchwytem – 6 szt. 

Wałek odcinaj cy do farb emulsyjnych/lateksowych/akrylowych, 

mikrofibra – 3 szt. 

19. P dzel płaski 70 mm 6 szt. do farb akrylowych/emulsyjnych,  

włos mieszanka syntetyczno – naturalna,  

r czka drewniana 

20. P dzel płaski 50 mm 

 

6 szt. do farb akrylowych, do farb akrylowych/emulsyjnych,  

włos mieszanka syntetyczno – naturalna,  

r czka drewniana 

21. P dzel płaski 20 mm 6 szt. do farb akrylowych/emulsyjnych,  

włos mieszanka syntetyczno – naturalna,  

r czka drewniana 

22. P dzel krzywak 50 mm 6 szt. do farb akrylowych/emulsyjnych/olejnych,  

włos mieszanka syntetyczno – naturalna,  

r czka drewniana 
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23. P dzel ławkowiec 6 szt. do farb akrylowych/emulsyjnych,  

włos mieszanka syntetyczno – naturalna,  

r czka drewniana, 

rozmiar 170 

24. Pace do kleju 1 kpl. Paca z bkowa, metalowa do kleju 6 mm, r czka plastikowa – 3 

szt. 

Paca z bkowa, metalowa do kleju 8 mm, r czka plastikowa – 3 

szt. 

Paca metalowa gładka, mała, r czka plastikowa – 6 szt. 

25. Kuweta mała 6 szt. ok.15-16 x 24-30 [cm],  

plastikowa 

26. Kuweta rednia 6 szt. ok. 26-31 x 34-35 [cm], 

plastikowa 

27. Kuweta du a 6 szt. ok. 34x37 [cm],  

plastikowa 

28. R czka do wałka 25 cm 6 szt. fi 6-8 metalowa,  

r czka plastikowa 

29. R czka do wałka 18 cm 6 szt. fi 6-8 metalowa,  

r czka plastikowa 

30. R czka do wałka 10 - 12 

cm 

6 szt. fi 6-8 metalowa,  

r czka plastikowa 

31. Ta ma akustyczna do 

profili 

3 szt. szer. 50 mm, dł. 30 m 

32. No yce do blachy 6 szt. do profili stalowych 

33. Ta ma malarska 12 szt. szer. min. 38 mm,  

ółta,  

zwykła 
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Zał cznik Nr 1a  do Zapytania ofertowego 
 

FORMULARZ OFERTY 

Cz  Nr 1 – Narz dzia i produkty dekoracyjne do pracowni budowlanej  

 

1. Dane dotycz ce Wykonawcy 

Nazwa:.………….………………………………………………………..….…………… 

Adres:………………………………………………………………..……………………  

NIP: ……………………………………………………………….……………………… 

REGON: ………………………………………………………………………………… 

Nr rachunku bankowego: …………………………………………..………….………… 

Osoba upowa niona do kontaktów…………………..…………………………….…….., 

2. Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

Cena netto:…………………………….…………….………………………………….… PLN 

Podatek VAT: ……………..……% tj. …………………….……………...……….…….. PLN 

Cena brutto: ………………………………………………..…………….……………… PLN 

Słownie brutto: ……………….……………………………..…………………………….. PLN. 

Lp. Nazwa  Ilo  Cena  

jednostkowa 

NETTO 

Cena  

jednostkowa 

BRUTTO 

Razem  

BRUTTO 

Oferowany 

produkt 

 

1. Metaliczna farba 

dekoracyjna  

o perłowej 

po wiacie 

1+1 szt. 

2. Matowa farba  

o wygl dzie 

aksamitu  

z delikatn  perł  

1+2szt. 

3. Perłowa farba  

z drobinami piasku 

2 szt. + 

2 szt. 

4. Beton 

architektoniczny – 

akrylowa masa 

dekoracyjna 

1 kpl. 
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5. Stiuk – masa 

imituj ca marmur z 

efektem połysku 

1 + 1 

szt. 

6. Masa dekoracyjna 

do imitacji 

piaskowca 

1 kpl. 

7. Travertyn – 

wapienna masa 

dekoracyjna 

imituj ca skał  

trawertynu 

1 + 6 + 

6 + 1 

szt. 

8. Szablon formatu B 6 szt. 

9. Szablon formatu L 3 szt. 

10. Szablon formatu M 3 szt. 

11. P dzle dekoracyjne  1 kpl. 

12. Paca dekoracyjna 6 szt.  

 Termin realizacji zamówienia: ……………………………………………………………...…

 Gwarancja= r kojmia ………………………………………………...………………………..

 O wiadczam, e zapoznałem si  z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosz  do niego 

zastrze e .

 Akceptuj  postanowienia wzoru umowy i zobowi zuj  si , w przypadku wyboru naszej 

oferty, do zawarcia umowy zgodnie z niniejsz  ofert  oraz na warunkach okre lonych we 

wzorze umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiaj cego. 

 O wiadczam, i  spełniam warunki postawione przez Zamawiaj cego.

 O wiadczam, i  Wykonawca wyra a zgod  na przetwarzanie przez Zamawiaj cego 

informacji zawieraj cych dane osobowe oraz, e poinformował pisemnie i uzyskał zgod  

ka dej osoby, której dane osobowe s  podane w ofercie oraz dokumentach składanych wraz 

z niniejsz  ofert  lub b d  podane w o wiadczeniach i dokumentach zło onych przez 

Wykonawc  w niniejszym post powaniu o udzielenie zamówienia.

9. O wiadczam(my), e wypełniłem/li my obowi zki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 

art. 14 RODOP wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpo rednio lub 

po rednio pozyskałem w celu ubiegania si  o udzielenie niniejszego zamówienia. 

 

10. Zał cznikami do niniejszego formularza oferty stanowi cego integralna cz  oferty s :

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

                                                                      ….............................................................. 
(Podpis osoby/osób uprawnionych  do reprezentowania Wykonawcy)  
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Zał cznik Nr 1b  do Zapytania ofertowego 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

Cz  Nr 2 – Materiały i akcesoria malarskie do pracowni budowlanej 

  

1. Dane dotycz ce Wykonawcy 

Nazwa:.………….………………………………………………………..….…………… 

Adres:………………………………………………………………..……………………  

NIP: ……………………………………………………………….……………………… 

REGON: ………………………………………………………………………………… 

Nr rachunku bankowego: …………………………………………..………….………… 

Osoba upowa niona do kontaktów…………………..…………………………….…….., 

2. Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

Cena netto:…………………………….…………….………………………………….… PLN 

Podatek VAT: ……………..……% tj. …………………….……………...……….…….. PLN 

Cena brutto: ………………………………………………..…………….……………… PLN 

Słownie brutto: ……………….……………………………..…………………………….. PLN. 

Lp. Nazwa  Ilo  Cena  

jednostkowa 

NETTO 

Cena  

jednostkowa 

BRUTTO 

Razem  

BRUTTO 

Oferowany 

produkt 

 

1. Farba 6 szt. 

2. Masa szpachlowa 6 op. 

3. Gotowa 

polimerowa masa 

szpachlowa 

5 op. 

4. Klej do płytek 18 szt. 

5. Klej do tapet 6 szt. 

6. Tapety 6 szt. + 

6 szt. 

7. Panele 

laminowane 

15 m2 

8. Podkład pod 

panele 

15 m2 
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Panele 

laminowane 

15 m2 

Podkład pod 

panele 

15 m2 

Płytki 

wielkoformatowe 

3x15m2 

Płyty g-k 6 szt. + 

6 szt. 

Profil sufitowy UD 6 szt. 

Profil sufitowy CD 15 szt. 

Wkr ty TN 3,5 x 

35 

2 000 

szt. 

Wkr ty TN 3,5 x 

45 

1 000 

szt. 

Kołki 500 szt. 

Wałki 1 kpl. 

P dzel płaski 70 

mm 

6 szt. 

P dzel płaski 50 

mm 

6 szt. 

P dzel płaski 20 

mm 

6 szt. 

P dzel krzywak 50 

mm 

6 szt. 

P dzel ławkowiec 6 szt. 

Pace do kleju 1 kpl. 

Kuweta mała 6 szt. 

Kuweta rednia 6 szt. 

Kuweta du a 6 szt. 

28. R czka do wałka 

25 cm 

6 szt. 
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29. R czka do wałka 

18 cm 

6 szt. 

30. R czka do wałka 

10-12 cm 

6 szt. 

31. Ta ma akustyczna 

do profili 

3 szt. 

32. No yce do blachy 6 szt. 

33. Ta ma malarska 12 szt. 

3. Termin realizacji zamówienia: ……………………………………………………….……

4. Gwarancja= r kojmia …………………………………………...…….……………………..

5. O wiadczam, e zapoznałem si  z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosz  do niego 

zastrze e .

6. Akceptuj  postanowienia wzoru umowy i zobowi zuj  si , w przypadku wyboru naszej 

oferty, do zawarcia umowy zgodnie z niniejsz  ofert  oraz na warunkach okre lonych we 

wzorze umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiaj cego.

7. O wiadczam, i  spełniam warunki postawione przez Zamawiaj cego.

8. O wiadczam, i  Wykonawca wyra a zgod  na przetwarzanie przez Zamawiaj cego 

informacji zawieraj cych dane osobowe oraz, e poinformował pisemnie i uzyskał zgod  

ka dej osoby, której dane osobowe s  podane w ofercie oraz dokumentach składanych 

wraz z niniejsz  ofert  lub b d  podane w o wiadczeniach i dokumentach zło onych przez 

Wykonawc  w niniejszym post powaniu o udzielenie zamówienia.

9. wiadczam(my), e wypełniłem/li my obowi zki informacyjne przewidziane w art. 13 

lub art. 14 RODOP wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpo rednio lub 

po rednio pozyskałem w celu ubiegania si  o udzielenie niniejszego zamówienia.

10. Zał cznikami do niniejszego formularza oferty stanowi cego integralna cz  oferty s :

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

  

                                                                      ….............................................................. 
(Podpis osoby/osób uprawnionych  do reprezentowania Wykonawcy)  


