
ZAPYTANIE OFERTOWE

na zakup i dostawę środków czystości

Przedszkole Gminne w Chobieni zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy
środków czystości na potrzeby

Przedszkola w 2017 roku.

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 Euro.

Gmina Rudna

Pl. Zwycięstwa 15

59-305 Rudna

NIP 692-22-57-466

REGON 390647558

Zamawiający:

Przedszkole Gminne w Chobieni

 Chobienia ul. Nadrzeczna11A  59-305 Rudna

tel. 76 8449836 

fax 76 8449836

II. Przedmiot zapytania ofertowego

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych środków 
czystości w 2017 r. do Przedszkola Gminnego w Chobieni wyszczególnionych w 
szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia,

stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

III. Termin realizacji

1. Dostawy będą realizowane w terminie do 31.12.2017 r. od dnia podpisania umowy.

2. Termin dostawy do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez 
Zamawiającego.

3. Dostawa realizowana będzie w godzinach pracy Zamawiającego tj. w godz. 
7.00 – 15.00.



IV. Warunki realizacji

1. Środki czystości dostarczane będą na koszt Dostawcy, zgodnie z zamówieniami 
cząstkowymi złożonymi przez Zamawiającego w formie pisemnej, faksowej lub 
elektronicznej.

2. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z 
realizacją przedmiotu zamówienia.

3. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto podane na fakturze 
w ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez 
Wykonawcę.

4. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w 
przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez
Zamawiającego.

5. Zamawiający zastrzega, że ilości artykułów wskazanych w szczegółowym opisie 
przedmiotu zamówienia są ilościami szacunkowymi służącymi do skalkulowania 
ceny oferty, porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.

6. Przedszkole Gminne w Chobieni  zaznacza, iż Dostawca może ulec zmianie w 
przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym zapytaniu.

V. Forma składania ofert

Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania 
ofertowego – Formularz ofertowy.

VI. Miejsce składania ofert

1. Ofertę należy dostarczyć do Przedszkola Gminnego w Chobieni

e-mail na adres: przedszkole.chobienia11@wp.pl, osobiście lub pocztą na adres: 
Chobienia ul. Nadrzeczna 11A,  59-305 Rudna, z dopiskiem „Oferta na środki 
czystości dla Przedszkola Gminnego w Chobieni w 2017r.”

2. Ofertę należy złożyć do dnia 28.12.2016 r. do godz. 12.00.

3. Rozstrzygnięcie ofert nastąpi do 29.12.2016 r.

4. O wyborze najkorzystniejszej oferty wybrany oferent zostanie poinformowany 
telefonicznie

5. Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa w ciągu 14 dni od wyboru 
oferty.

VII. Kryteria wyboru oferty

Kryterium oceny ofert będzie cena brutto.



VIII. Opis sposobu przygotowania oferty

W ofercie należy podać cenę jednostkową brutto, zgodnie z podanymi jednostkami 
miary. Zaoferowana cena może być negocjowana (w dół). W pierwszej kolejności 
rozpatrywane będą oferty obejmujące wszystkie wymienione artykuły wskazane w 
przedmiocie zamówienia.

Oferta musi zawierać nazwę, numer NIP, Regon oraz dane kontaktowe (adres, 
telefon, e-mail) Oferenta.

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Wanda Izak 76/8449836

p.o.Dyrektora

Przedszkola Gminnego w Chobieni

mgr Justyna Wawrzyniak



Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Formularz ofertowy

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW CZYSTOŚCI NA 2017 ROK

Nazwa 
firmy ........................................................................................................................
.........Adres:..............................................................................................................
.................................................................................................................................
.........

tel.............................................................................................................................

email.........................................................................................................................

NIP........................................................................KRS............................................

Nie stosuje się ustawy "Prawo zamówień publicznych"

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30
000 EURO

lp. Nazwa artykułu ilość opisartykułu
Cena

jednostkowa
brutto w zł

1 Płyn do podłóg
uniwesalny

15 5 litr

2 Płyn do naczyń 15 5litr

3 Żel do toalety Tytan 40 750ml

4 Ręcznik papierowy
zielony 4000z-z

120 szt

5 Papier toaletowy Jumbo
140

120 szt

6 Tabletki do systemów
uzdatniania wody

4 opk 25kg

7 Płyn nabłyszczający do
zmywarek MC 550

6 5litr

8 Płyn do mycia w
zmywarkach MC 540

5 10kg

9 Mydło w płynie
 ( biały jeleń)

15 5litr

10 Rękawice gumowe”L” 40 par



11 Rekawice gumowe”M” 40 par

12 Proszek do prania kolor 3 10kg

13 Proszek do prania
białego

3 10kg

14 Czyścik A-5(protos) 20 szt

15 Worki na śmieci 60l 20 Czarne/szt
/grubsze/

16 Ściereczki z mikrofibry 20 szt

17 Ściereczki uniwersalne 50 Pakowane po 5
kpl

18 Płyn do szyb 20 AJAX

19 Vileda ultramax
zapas/mop/ na guziki

6 szt

20 Wiadro Vileda 5 szt

21 Kij + mop Vileda 5 szt

22 Domestos 750ml 20 szt

23 Gąbki do mycia naczyń 10 szt

24 Pasta do podług
ekologiczna

samopołyskowa

4 szt

25 Mola  papier toaletowy 30 rolki opk

26 Pronto 250 ml 10 250ml

27 Xanto d/ stali
nierdzewnej 

2 435ml

28 Mleczko Cif 24 szt

RAZEM:

lp.
Pozostałe artykuły nie objęte 
wykazem

Rabat ........%

                                        

                                            ..........................................................................

                                             data, podpis i pieczątka Oferenta


