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Zaproszenie do składania ofert 

 

Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie zaprasza do złożenia oferty cenowej na 

usługę "Dostawa 3 stołów warsztatowych do pracowni mechaniki pojazdowej Centrum Kształcenia 

Praktycznego w Jaworznie, ul. Promienna 66" dla projektu współfinansowanego z funduszy unijnych 

"Zawód = praca - zwiększenie możliwości kształcenia zawodowego w Jaworznie". 

Specyfikacja zamówienia:  

Element 
wyposażenia 

Typ, rodzaj Parametry 

Stół 
warsztatowy 
(3 sztuki) 

Stół o konstrukcji stalowej, 
pokryty gumą ryflowaną 
olejoodporną, z minimum 
4 szufladami, imadłem 
warsztatowym 
równoległym, 
z wyposażeniem 
w podstawowe narzędzia 
monterskie. 

 
 

Wymagania techniczne pojedynczego stołu: 

 wysokość: 850 - 900 mm 

 szerokość:  2000 - 2100 mm 

 głębokość: 750 - 850 mm 

 kolor  - RAL5005 

 nośność blatu: minimum 250 kg 

 konstrukcja stołu wykonana z kształtowników o grubości 
od 2 do 3 mm,  

 blat grubości min. 45 mm pokryty gumą ryflowaną 
olejoodporną, 

 wykonanie wnętrza szuflad z blachy ocynkowanej, 

 szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych o dużej 
obciążalności i trwałości, zamykane na klucz. 

 imadło warsztatowe z wymiennymi szczękami 
o szerokości szczęk minimum 120 mm, 

 zestaw narzędzi w walizce składający się z: 
2 x przedłużka 1/4"; 1 x przedłużka elastyczna 1/4"; 1 x 
grzechotka 1/4" 45T; 1 x pokrętło wkrętakowe 1/4"; 1 x 
pokrętło przesuwne 1/4"; 1 x przegub Cardana 1/4"; 
nasadki 1/2": 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30; 32 
mm; nasadki 1/4": 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 
14 mm; 1 x grzechotka 1/2" 45T; 2 x przedłużka 1/2"; 
nasadki do świec: 16; 21 mm; 1 x przegub Cardana 1/2"; 
1 x redukcja: F3/8" x M1/2"; klucze płasko oczkowe: 8; 
10; 11; 12; 13; 14;17; 19; 22 mm; 1 x adapter do bitów 
1/4"; 1 x adapter do bitów 5/16"; bity TORX 5/16": T40; 
T45; T50; T55; bity krzyżowe PHILIPS 5/16": Ph3; Ph4; 
bity krzyżowe POZIDRIV 5/16": Pz3; Pz4; bity płaskie: 8; 
10; 12 mm; bity sześciokątne: 8; 10; 12; 14 mm; 
końcówki wkrętakowe Torx na nasadce 1/4": T8; T10; 
T15; T20; T25; T30; końcówki wkrętakowe krzyżowe 
Philips na nasadce 1/4": Ph1; Ph2; końcówki wkrętakowe 
krzyżowe Pozidriv na nasadce 1/4": Pz1; Pz2; końcówki 
wkrętakowe płaskie na nasadce 1/4": 4; 5.5; 7 mm; 
końcówki wkrętakowe sześciokątne na nasadce 1/4": 3; 
4; 5; 6 mm. 

 

Ofertę proszę składać w terminie do  20 lutego 2018 r. do godziny 15.00 na adres e - mail: 

sekretariat@ckp.jaworzno.edu.pl 

Poprawna oferta powinna być zamieszczona w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik do 

niniejszego zaproszenia. 



 
Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem, pokrywając wszelkie związane 

z tym koszty.  

Kryteria wyboru oferty: 100% cena.  

Termin wykonania usługi: do 15 kwietnia 2018 r. 

Przedmiotowe zamówienie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1020) - zgodnie z art. 4 pkt 8 cytowanej 

ustawy. 

W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy z pracownikiem administracyjnym Centrum 

Kształcenia Praktycznego w Jaworznie: Angelika Bieranowska tel.: (32) 7629172, e - mail: 

sekretariat@ckp.jaworzno.edu.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


