OGŁOSZENIE
Port Gdański Eksploatacja S.A. z siedziba w Gdańsku ul. Roberta
de Plelo 6 zaprasza dostawców do wzięcia udziału w procesie
składania ofert na dostarczenie kompleksowej obsługi w zakresie
zaopatrzenia w odzież roboczą i ochronną dla pracowników Spółki
w 2019r:

I. Wymagany asortyment odzieży roboczej:
1. Ubranie robocze całoroczne typu szwedzkiego z tkaniny wodo-olejoodpornej
(poliester, bawełna min 50% kolor CPN, tkanina 250-290 g/m²) z taśmami
odblaskowymi – bluza z nadrukiem firmowym.
2. Ubranie robocze typu szwedzkiego z podwójną ociepliną z kapturem
ocieplanym odpinanym, z tkaniny wodo-olejoodpornej typu BEAVER,
antyelektrostatycznej, (poliester, bawełna min 50% kolor CPN, tkanina 250-290
g/m²) z taśmami odblaskowymi – bluza/kurtka z nadrukiem firmowym.
3. Kurtki ocieplane z kapturem, wyjściowe z nadrukiem firmowym, kolor
fluorescencyjny seledyn i pomarańcz , z odblaskami.
4. Obuwie robocze zawodowe, wiązane powyżej kostki, produkcji polskiej, z
podnoskiem kompozytowym, antyelektrostatyczne.
5. Obuwie robocze zawodowe ocieplane, skórzane, /botki/ na grubej podeszwie z
podnoskiem kompozytowym.
6. Obuwie robocze – sztyblety, skóra bydlęca, elastyczne wstawki boczne,
wewnętrzna wyściółka skórzana.
7. Buty gumowe (nie PVC), antypoślizgowe i olejoodporne podeszwy.
8. Buty skórofilcowe – wykonane ze skóry, z filcową ociepliną, wnętrzna
wyściółka filcowa, antypoślizgowe i olejoodporne podeszwy.
9. Półbuty robocze męskie, skórzane na grubej podeszwie, z podnoskiem
kompozytowym.
10. Płaszcze i spodnie przeciwdeszczowe PVC.
11. Czapki drelichowe bawełniano-poliestrowe z daszkiem, kolor CPN.
12. Czapka zimowa bawełniana (czarna).
13. Czapka typu kominiarka.
14. Skarpety bawełnianie frote – na zimę.
15. Skarpety bawełniane – letnie.

16. Koszule flanelowe, 190g/ m².
17. Bluza np. Geffer 600 lub podobna.
18. Kalesony typu „baya” – lub termo aktywne/termiczne .
19. Podkoszulek termo aktywny/termiczny.
20. Rękawice ocieplane – wewnątrz polar lub gruba ocieplina.
21. Ręczniki 100% bawełna 50x100cm.
22. Ręczniki 100% bawełna 70x140cm.
23. Okulary ochronne bezbarwne i przydymione.
24. Rękawice ocieplane wodoodporne dla cumowników.
II. Oferta powinna zawierać:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) Cenę netto w złotych za 1 szt/komplet wymienionego asortymentu.
3) Wzory ubrań z proponowaną tkaniną. Certyfikaty.
4) Proponowane rabaty, terminy realizacji zamówień
III. Przetarg może być odwołany bez podania przyczyny.
Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących ogłoszenia:
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego w formie pisemnej o
wyjaśnienie spraw dotyczących ogłoszenia. Zamawiający udzieli wyjaśnień, jeżeli
wniosek wpłynie do dnia 27.12.2018r. e-mail: pge@pge.pl

Oferty w zamkniętych kopertach prosimy składać do dnia 28.12.2018 do godz.
15:00 w Sekretariacie Zarządu Spółki Port Gdański Eksploatacja S.A., ul. Roberta
de Plelo 6, 80-548 Gdańsk, pokój nr 17.

