Zbąszyń, 16.01.2018 r.
Zamawiający:
Zespół Szkolno - Przedszkolny
ul. Mostowa 10
64-360 Zbąszyń

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11.ZSP.ZP.2018
Zamawiający prowadząc postępowanie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2014 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm) w formie rozeznania
cenowego zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę artykułów chemicznych.
1.

Opis przedmiotu zamówienia:
j.m.

ilość

1. płyn do naczyń "Ludwik" 1 l

szt.

70

2. płyn „Ludwik” 5 l

szt.

5

3. mydło w płynie „Baron” 5 l

szt.

43

4. worki na śmieci „Kubuś” 35 l

rolek

110

5. worki na śmieci „Kubuś” 60 l

rolek

170

6. worki na śmieci „Kubuś” 120 l

rolek

170

7. Ace płyn 1 l

szt.

50

8. Domestos płyn WC 0,75 l

szt.

90

9. Domestos płyn WC 5 l

szt.

28

10. Tytan płyn uniwersalny 5 l

szt.

23

11. Ajax płyn 1 l

szt.

90

12. Clin płyn do mycia szyb 0,5 l

szt.

140

13. emulsja wysokopołyskowa EMU 5 l

szt.

25

opakowań

70

worków

15

16. Brise spray 300 ml

szt.

30

17. odświeżacz powietrza żel Dynia 150 g.

szt.

18

worków

160

rolek

80

20. miotła (kij + szczotka)

szt.

28

21. mop (kij + wkład z mikrofibry Gosia)

szt.

28

22. Kret granulat 1 kg

szt.

6

23. proszek do czyszczenia Izo 500 g.

szt.

120

24. Mleczko Cif 700 ml

szt.

40

25. Clin płyn do mycia ram, okien 750 ml

szt.

40

26. Ściereczki z mikrofibry „Oskar” 60x50

szt.

40

27. Ściereczki z mikrofibry „Oskar” 30x30

szt.

80

28. Sidolux pasta pcv i linoleum 0,5 l

szt.

6

lp.

Nazwa artykułu

14. ręczniki papierowe Foxy (opak. 2 rolki)
15. ręczniki papierowe (zwykłe)

18. papier toaletowy szary ekologiczny WAH (worek 64 rolki)
19. papier toaletowy szary Jumbo

29. żel do WC Duck 4w1 krążki żelowe

szt.

5

30. Apisek proszek do szorowania 0,5 kg

szt.

15

31. tabletki do zmywarki Somat

szt.

3600

32. sól do zmywarki Somat

kg

10

33. nabłyszczasz do zmywarki Somat

litr

10

34. gąbka do zmywania srebrna

szt.

12

35. druciaki XXXL

szt.

12

36. rękawiczki gumowe rozmiar M (opak. 100 szt.)

szt.

5

37. rękawiczki gumowe rozmiar L (opak. 100 szt.)

szt.

5

2.

Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia:
26.01.2018r.- 31.12.2018 r. lub do wyczerpania asortymentu

3.
Kryterium wyboru oferty przez Zamawiającego:
 Cena: waga kryterium 100 %
4.


Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy:
formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania

5.
Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej:
Cena wskazana przez w ofercie musi:
a) być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeśli
występuje;
b) uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego w tym koszty dostawy.
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się
wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania
ofertą).

6.
a)

Opis sposobu zamówienia i dostawy
Ilość i asortyment zakupu i dostawy środków czystości jest przybliżona i będzie ulegała
zmianom dostosowanym do aktualnego zapotrzebowania, jednak nie będzie przekraczać
wartości całego zamówienia.

b)

Dostawa artykułów będzie odbywać się sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego
zgłaszanych telefonicznie kilka dni wcześniej przed wymaganą dostawą.

c)

Zamówione artykuły mają być dostarczane do siedziby zamawiającego na adres: Zespół
Szkolno - Przedszkolny w Zbąszyniu, ul. Mostowa 10, 64-360 Zbąszyń

d)

Dowóz zamawianych artykułów do siedziby Zamawiającego odbędzie się na koszt
Wykonawcy.

e)

Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych artykułów w przypadku ich złej jakości.

f)

Zamawiający przewiduje zamówienie środków czystości nie wyszczególnionych
w tabeli.

g)

Zamawiający dokona płatności za dostarczone artykuły, po każdej dostawie częściowej
spełniającej parametry jakościowe, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy

wskazany w fakturze, w terminie 14 dni od daty doręczenia poprawnie sporządzonej
faktury do siedziby Zamawiającego.
7.
Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:
a) ofertę cenową należy złożyć w terminie do 26.01.2018 r. do godz. 10.00 na piśmie w
siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Mostowa 10, 64-360
Zbąszyń lub na adres emailowy: spzbaszyn@interia.pl (z dopiskiem: „oferta na artykuły
chemiczne”)
b) oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie
rozpatrywana.
8.
Warunki udziału w postępowaniu:
a) złożenie oferty w wyznaczonym terminie
9.

Termin związania ofertą 7 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)

10. Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich
Wykonawców poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej jednostki.
11. Podpisanie zamówienia/umowy
Zapytanie ofertowe ma charakter orientacyjny i nie jest wiążące.
12. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
Ewelina Materna tel. 501-178-100

....................................................
(podpis dyrektora)

Załączniki:
1) Oferta cenowa

