
 

 

 

Sokółka, dn. 18.11.2021 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

dotyczące zakupu materiałów budowlanych 

 

1. Zamawiający: 

Powiat Sokólski, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka, NIP: 545 181 63 73 (Nabywca 

towarów)  

Centrum Kształcenia Zawodowego przy Zespole Szkół Rolniczych im. mjr Henryka 

Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce, ul. Polna 1, 16-100 Sokółka (Odbiorca dostawy) 

przedstawia zapytanie ofertowe na realizację dostawy materiałów budowlanych które będą 

wykorzystane na organizowanym przez CKZ szkoleniu pn. „Robotnik budowlany – prace 

wykończeniowe”. 

2. Opis przedmiotu zamówienia. 

Zamówienie dotyczy dostawy materiałów ujętych w opisie przedmiotu zamówienia. 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Oferta – dostawa materiałów budowlanych 

Lp. Nazwa Ilość j. m. 

1 blachowkręty 3,5x25 mm 2000 szt. 

2 blachowkręty 3,5x35 mm 1000 szt. 

3 blachowkręty 3,9x11 mm (pchełki) 2000 szt. 

4 stalowy łącznik rozporowy 6x40 mm 1000 szt. 

5 kołki rozporowe szybkiego montażu 6x40 mm 1000 szt. 

6 uchwyt (wieszak) ES 60/75 1000 szt. 

7 profil stalowy do płyt g-k CD60 dł. 3,0 m   100 szt. 

8 profil stalowy do płyt g-k UD30 dł. 3,0m 50 szt. 

9 profil stalowy do płyt g-k UW50 dł. 3,0m 50 szt. 

10 profil stalowy do płyt g-k CW50 dł. 3,5m 100 szt. 

11 taśma akustyczna samoprzylepna szer. 50 mm dł. 30m 20 szt. 

12 taśma akustyczna samoprzylepna szer. 30 mm dł. 30m 20 szt. 

13 farba lateksowa 550 dm3 

14 farba lateksowa gruntująca 200 dm3 

15 grunt głęboko-penetrujący 250 dm3 

16 szpachla gipsowa bez taśmy 150 kg 

17 środek gruntujący na podłoża betonowe - grunt szczepny 200 kg 

18 narożnik 24x24 dł. 2,5m aluminiowy perforowany do gładzi 
gipsowych 

100 szt. 

19 folia w płynie do izolacji ścian i podłóg  o podwyższonej 
wilgotności (łazienki, natryski, kuchnie) 

300 kg 

20 taśma uszczelniająca do folii w płynie 120mm x50m 300 m 

21 wylewka samopoziomująca  3-50mm 10000 kg 

22 szybkoschnący podkład podłogowy (10-80 mm) na bazie 10000 kg 



 

 

cementu 

23 akryl biały lekki szpachlowy w kartuszach 300 ml 45 szt. 

24 silikon biały neutralny sanitarny w kartuszach 300 ml 10 szt. 

25 akryl biały na pęknięcia w kartuszach 280 ml 40 szt. 

26 ręczny tynk gipsowy (opakowanie 30 kg) 40 szt. 

27 pianka montażowa pistoletowa  45 szt. 

28 tynk maszynowy cementowo-wapienny 10000 kg 

29 obrzutka tynkarska 4000 kg 

30 cegła budowlana pełna 25 x 6,5 x 12 cm, kl 15 600 szt. 

31 cement portlandzki CEM II 32,5 200 kg 

32 folia budowlana PE gr. 0,2 mm, wym. 5x20 m 11 rolka 

33 gładź szpachlowa 20 kg 2 szt. 

34 taśmy malarskie 35 mm  10 szt. 

35 folia malarska 2 opakowania 

36 szpachle 10 cm 3 szt. 

37 szpachle 5 cm 3 szt. 

38 kątowniki 75 cm – 100 cm 2 szt. 

39 grunt polimerowy 5 l 4 szt. 

40 kielnie sercówka 160 mm 1 szt. 

41 kielnie trapezowe 18 cm 3 szt. 

42 pióra do gładzi szpachlowej 40 cm 2 szt. 

43 pióra do gładzi szpachlowej 60 cm 2 szt. 

44 grzebienie do glazury, wysokość 1 cm 5 szt. 

45 ołówki stolarskie  20 szt. 

46 nóż z ostrzem łamanym 25 mm 15 szt. 

47 metrówki składane 2 m 5 szt. 

48 metrówki zwijane 5 m 10 szt. 

49 młotki murarskie 2 szt. 

50 młotki ciesielskie na metalowym trzonku 2 szt. 

51 Farba powierzchniowa, kolor  15 litr 

 

 

 

3. Termin i miejsce realizacji zamówienia. 

 

Termin realizacji zamówienia – najpóźniej do 10 grudnia 2021 miejsce: Torowa 12 16-100 Sokółka 

 

2. Umowa. 

 

Wzory umów na realizację niniejszego zamówienia stanowią załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 

ofertowego. 

 

3. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

 

Oferty należy składać(wzór oferty zał. nr 3): 

a. w siedzibie Zamawiającego: 

Centrum Kształcenia Zawodowego przy Zespole Szkół Rolniczych im. mjr Henryka 

Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce, ul. Polna 1, 16-100 Sokółka 

 



 

 

opisując kopertę jak poniżej: 

Oferta na dostawę materiałów budowlanych, które będą wykorzystane na organizowanym 

przez CKZ kursie pn. „Robotnik budowalny – prace wykończeniowe”, 

b.  lub przesyłać drogą mailową na adres: wicedyrektorckp@zsrsokolka.pl                                                

Termin składania ofert upływa dnia 25.11.2021 r. o godz. 10:00. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.05.2021 r. o godz. 10:30 w Sekretariacie ZSR. 

 

c. Kryteria oceny ofert. 

 

1) Cena (100% - 100 pkt.) 

 

Wartość najniższa 
x 100 pkt = 

liczba uzyskanych punktów 

w przedmiotowym kryterium Wartość badana 

 

 

 

b. Osoba do kontaktu. 

 

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Barbara Czechowicz, tel.: 85 711 20 44, e-mail: 

wicedyrektorckp@zsrsokolka.pl                                                 

Pozostałe warunki. 

1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych. 

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do złożenia dodatkowych 

wyjaśnień lub uzupełnień. 

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania na każdym etapie. 

4) Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 

 

 

 

 

 

         Sokółka 18.11.2021                                                                …………………………… 

                              Zamawiający 


