
 
 

 

         Gdynia, dnia 30.03.2021 r. 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
w ramach rozeznania rynku na: 

 
dostawę gazów technicznych na szkolenia - spawanie metodą TIG (proces spawania 141) według 
normy ISO 9606 dla 2 grup uczestników projektu: „Młodzi Aktywni na Rynku Pracy”  
realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 
Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 
Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 
 

Nr postępowania: ZO-9/MARP/2021 
 
Zamawiający:  
Fundacja Gospodarcza,  
ul. Olimpijska 2  
81-538 Gdynia 
tel. 58 622 60 17, 58 622 20 52 
NIP: 583-000-90-04 
REGON:002831082  
 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów technicznych na szkolenia - spawanie metodą TIG 
(proces spawania 141) według normy ISO 9606 dla 2 grup uczestników projektu: „Młodzi Aktywni 
na Rynku Pracy”. 

 

Informacje ogólne: 
Fundacja Gospodarcza z siedzibą w Gdyni jest Beneficjentem projektu pn.: „Młodzi Aktywni na Rynku 
Pracy”. Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej 1. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, 
Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, 
Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Projekt jest współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.  
 

Uczestnicy projektu:  

osoby w wieku 18-29 lat z terenu woj. pomorskiego, w tym: osoby bezrobotne niezarejestrowanie w 
ewidencji urzędów pracy, osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu lub szkoleniu, 
osoby pracujące znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy 

 

Liczba uczestników szkolenia:  

10 osób, 2 grupy szkoleniowe po 4-6 osób   

 

Miejsce wykonania usługi - dostawy gazów technicznych: 

siedziba Zamawiającego  

 



 
 

 

Termin realizacji usługi:  

według wskazań Zamawiającego, planowany: 1 grupa - kwiecień-maj 2021 r., po zebraniu 2 grupy 
uczestników planowany: III-IV kwartał 2021 r.  

 

Zakres zamówienia: 

  

L.p. Nazwa materiału kod  
Wspólny Słownik 

Zamówień 

Jednostka 
miary 

Ilość dla 
1 osoby 

Ilość dla 
10 osób 

1 Argon  24111100-6 m3 42,8 428 
Cena gazów musi zawierać koszty transportu  gazów do siedziby zamawiającego oraz koszty 
dzierżawy butli do końca okresu obowiązywania umowy. 
 

Płatność za realizację usługi nastąpi w 2 częściach, po realizacji każdej dostawy na wezwanie 
Zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów: faktura/rachunek. Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość rezygnacji z drugiej części zamówienia, w sytuacji wystąpienia okoliczności 
uniemożliwiających realizację drugiej grupy szkoleniowej. Wówczas Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
wyłącznie za zrealizowaną dostawę dla pierwszej grupy szkoleniowej. 

 

Warunki udziału w postępowaniu i kryteria oceny ofert: 

Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, który zaproponuje najkorzystniejszą cenę wykonania 

zamówienia. Kryteria wyboru oferty: 

 

 
Cena: 
                                                                                  (Cmin/Cof)*100*100% 
gdzie: 
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert 
Cof – cena oferenta 
 

 

Wybrany Wykonawca zostanie zaproszony do podpisania stosownej umowy, która będzie 

obejmować cenę oraz warunki wykonania zamówienia. 

Oferty winny być sporządzone w formie pisemnej oraz podpisane przez osoby upoważnione.  

 

Miejsce i termin składania ofert: 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – ul. Olimpijska 2, w pokoju nr 106 (sekretariat). 

Zamawiający dopuszcza również złożenie oferty  faksem -  na numer faksu 58-622-59-85 lub mailem 

na adres spawanie@fungo.com.pl . Bez względu na formę  złożenia  termin składania ofert upływa 

dnia 12.04.2021 r. o godz. 9.00.  



 
 

 

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.  

 

Do kontaktowania się z wykonawcami upoważniony jest: Mariusz Januć – Kierownik Szkoleń 

Spawalniczych, tel. 668-390-893, fax: 58-622-59-85 (pracownik prowadzący postępowanie). W 

przypadku złożonych przez wykonawców pytań odnośnie przedmiotu zamówienia lub warunków 

realizacji umowy Zamawiający udzieli odpowiedzi na piśmie, przekazując ją innym wykonawcom 

uczestniczącym w postępowaniu, bez wskazania źródła zapytania oraz umieści w swojej siedzibie i na 

stronie internetowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza - celem doprecyzowania 

poszczególnych zapisów, Zamawiający może, przed terminem składania ofert, dokonać zmian w 

opisie przedmiotu zamówienia lub w warunkach umowy. O powyższych zmianach Zamawiający 

niezwłocznie powiadomi Wykonawców.   

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość ilościowego zwiększenia lub zmniejszenia zamówienia w 

trakcie jego realizacji.  

 

Załączniki: 

-  Formularz ofertowy 

-  Wzór umowy 

 

 

 

 
 


