
Istotne Warunki Zamówienia 

 

1. Zamawiający: 
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. 
35-233 Rzeszów, ul. Lubelska 54 
telefon (017) 8660405, fax (017) 8660419 
NIP 517 02 37 413, REGON 180 279 554 
Nr KRS: 0000294767 
Konto: Bank PEKAO S.A Oddział Warszawa, ul. Towarowa 25  
nr 96 1240 6292 1111 0010 9722 9794 
 

2. Tryb postępowania 
Przedmiot umowy podlega zamówieniom sektorowym. W związku z tym, że jego wartość nie przekracza 
kwoty 428 000 euro nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych. Postępowanie o udzielenie 
zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wewnętrznym Regulaminem 

udzielania zamówień w MPK – Rzeszów Sp. z o.o. (dostępny na stronie www.mpk.rzeszow.pl. w zakładce 
regulaminy) 
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest: 
p. Leszek Czajkowski, kierownik Działu Gospodarki Materiałowej 
tel. (017) 8660425 
 

3. Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa koszul służbowych w różnych rozmiarach w ilościach 
320 szt. z długim rękawem (w tym 40 damskich) 
850 szt. z krótkim rękawem (w tym 50 damskich) 
Umowa zawarta zostanie na okres od 01-01-2023r. do 31-12-2023r. 
Wielkość zamówienia może ulec zmianie ±20% w zależności od potrzeb Zamawiającego; 
Wykonawca będzie realizował dostawy do siedziby Zamawiającego na koszt własny, w terminie  21 dni 
kalendarzowych od złożenia pisemnego zapotrzebowania ilości i rozmiarów przez upoważnionego 
pracownika Zamawiającego. 
 

Ceny pozostają niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy; 
 
Koszula z długim rękawem 
Koszula zapinana na 6 guzików od dołu + jeden guzik na stójce. Na przedzie naszyta kieszeń z haftem MPK-
Rzeszów. Tył z karczkiem, kołnierz usztywniony na odcinanej stójce. Rękawy na koszuli wszyte na gładko. 
Rękaw ujęty w mankiet, zapinany na guzik, nad mankietem rozporek.  
Koszula z krótkim rękawem 
Koszula zapinana na 6 guzików od dołu + jeden guzik na stójce. Na przedzie naszyta kieszeń z haftem MPK-
Rzeszów. Tył z karczkiem, kołnierz usztywniony na odcinanej stójce. Rękawy na koszuli wszyte na gładko.  
 
Tkanina na koszule: 
Skład: 70% bawełny 30% elany. 
Specyfikacja techniczna tkaniny, z jakiej mają być uszyte koszule stanowi załącznik nr 4 do IWZ.  
Kolor jasnoniebieski. (ostateczne ustalenie koloru nastąpi po wyborze oferenta). 
 

4. Warunki płatności: 
Zamawiający uiści należność przelewem do 14 dni od daty otrzymania faktury za poszczególne dostawy. 
 

5. Wymagania dotyczące oferty: 
1. Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do IWZ). 
2. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, opatrzonej nazwą i adresem Oferenta, oraz 

nazwą Zamawiającego z dopiskiem  

http://www.mpk.rzeszow.pl/


„OFERTA NA KOSZULE” 
 

3. Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu składania ofert. 

4. Do oferty należy załączyć wzory oferowanych koszul (nie wymagane logo). 
 

6. Termin i miejsce składania ofert: 
1 Oferty należy składać w terminie do 01.12.2022 roku do godziny 1300 w siedzibie zamawiającego:  

35-233 Rzeszów, ul. Lubelskiej 54 (sekretariat). 
2 Dla ofert nadesłanych pocztą jako termin wpłynięcia przyjmuje się datę doręczenia. 

 
7. Wymagane dokumenty: 

Wykonawca przedłoży następujące dokumenty: 
1 Aktualny odpis właściwego rejestru, lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
2 Oświadczenie (zawarte w druku OFERTA), że Oferent: 

− Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym 
i technicznym, oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

− Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

− nie podlega wykluczeniu z postępowania, to jest: 
o w ciągu ostatnich trzech lat nie wyrządził szkody nie wykonując zamówienia, lub wykonując 

je z nienależytą starannością. 
o nie znajduje się w stanie upadłości oraz nie wszczęto w stosunku do niego postępowania 

upadłościowego. 
o nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat ani składek na ubezpieczenie społeczne 

(ewentualnie uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonywanie decyzji organu podatkowego). 

o żaden z członków obecnych władz firmy nie został skazany prawomocnym wyrokiem 
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, albo inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 

3 Deklaracja producenta o zgodności produktów z PN-EN. 
4 Do oferty należy dołączyć certyfikat Oeko-Tex dla tkaniny, z której wykonano oferowane koszule. 
 

8. Otwarcie i wybór oferty: 
1 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.12.20212roku o godzinie 1315 (sala narad) przy ul. Lubelskiej 54. 
2 Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą. 
3 Zamawiający powiadomi o wyborze oferty wszystkich oferentów biorących udział w postępowaniu. 
 

9. Informacje dodatkowe 
1 Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
2 Zwrot złożonych wzorów nastąpi na koszt oferenta. 
3 Wzór z oferty zatwierdzonej do realizacji zostanie zatrzymany do porównań z dostawami.  
4 Zamawiający przewiduje pierwsze zamówienie w ilości 100 szt. koszul z długim rękawem oraz 

200 szt. koszul z krótkim rękawem. Kolejne zamówienia w ilości nie mniejszej niż 100 szt. koszul 
łącznie. 

5 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 
 
Załączniki: 

1 Formularz ofertowy. 

2 Projekt umowy 
3 Wzór haftu MPK – Rzeszów 
4 Specyfikacja techniczna tkaniny 


