
Załącznik Nr 2 do Regulaminu 

Zbąszyń, dnia 14.05.2018 

Zamawiający: 

Zbąszyńskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji 

ul. Mostowa 10a 

64-360 Zbąszyń 

ZAPYTANIE OFERTOWE 38/ZCSTiR/Z/2018 

Zamawiający prowadząc postępowanie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 

2014r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) w formie rozeznania 

cenowego zaprasza do składania ofert na zakup artykułów chemicznych i 

przemysłowych: 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Lp. Nazwa artykułu Przewidywana ilość sztuk 

1 Płyn uniwersalny Trix 5l 14 szt. 

2 Worki na śmieci 35l /rulon 50 szt./ 15 szt. 

3 Worki na śmieci 60l / rulon 50 szt./ 70 szt. 

4 Worki na śmieci 120l /rulon/ 60 szt. 

5 Worki na śmieci 180l /rulon/ 12 szt. 

6 Worki na śmieci 220l /rulon/ 5 szt. 

7 Ręczniki przemysłowe białe /2 x bela/ 12 szt. 

8 Ręczniki kuchenne /opakowanie, 6  szt./ 15 op. 

9 Ręczniki zetki zielone /karton – 20 paczek/ 25 kartonów 

10 Ręczniki zetki białe /karton – 20 paczek/ 3 kartony 

11 
Papier toaletowy Jumbo szary – duże rolki 

/opakowanie - 12 szt./ 
30 op. 

12 Papier toaletowy, szary, mała rolka /worek 64 szt./ 5 worków 

13 Odświeżacz Ba-cy-san 12 szt. 

14 Rękawiczki gumowe, lateksowe /rozm. M/ 5 szt. 

15 Proszek do prania koloru /opakowanie 15 kg/ 1 szt. 

16 Płyn Blitz Orange /10l/ 4 szt. 

17 Odświeżacz kwiatowy w płynie REMIX /0,6 l/ 3 szt. 

20 Wkład do mopa, zatrzaskowy, mikrofibra, 50 cm 6 szt. 

21 Wkład do mopa, zatrzaskowy, mikrofibra, 40 cm 6 szt. 

22 Wkład do mopa, zatrzaskowy, bawełna, 40 cm 8 szt. 

23 Ścierki z mikrofibry /duże/ 20 szt. 



24 Ścierki do mycia okien z mikrofibry  30szt. 

25 Płyn do mycia naczyń LUDWIK 5 L 5 szt. 

26 Płyn DOMESTOS 5 L 5 szt. 

27 Płyn do WC TYTAN 5L. 10 szt. 

28 Płyn do mycia AJAX 5 L. 10 szt. 

 

2. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: 

maj – grudzień 2018  

 

3. Kryterium wyboru oferty przez Zamawiającego: 

- Cena: waga kryterium 100%. 

 

4. Dokument i oświadczenia wymagane od Wykonawcy: 

- formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania. 

 

5. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej: 

Cena wskazana 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. 

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. Opis sposobu zamówienia i dostawy 

a) ilość i asortyment zakupu i dostawy art. chemicznych jest przybliżona i będzie ulegała 

zmianom dostosowanym do aktualnego zapotrzebowania. 

b) dostawa artykułów będzie odbywać się sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego, 

zgłoszonych telefonicznie na dwa dni wcześniej przed wymaganą dostawą. 

c) dowóz zamawianych artykułów do siedziby Zamawiającego odbędzie się na koszt 

Wykonawcy. 

d) Zamawiający odmówi przyjęcia zamówionych artykułów w przypadku złej jakości. 

e) Zamawiający przewiduje zamówienie artykułów nie wyszczególnionych w tabeli. 

f) płatność dokonywana będzie na podstawie faktur VAT z 14 – dniowym terminem 

płatności. 



 

7. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej: 

a) ofertę cenową należy złożyć w terminie do 17.05.2018 do godz. 9.00 , na piśmie w 

siedzibie Zamawiającego:  

ul. Mostowa 10a w Zbąszyniu lub na adres mailowy centrumsportu-zbaszyn@wp.pl. 

b) oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie 

rozpatrywana. 

 

7. Warunki udziału w postępowaniu: 

a) złożenie oferty w wyznaczonym terminie. 

 

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

9. Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania. 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich 

wykonawców poprzez zamieszczenie wyników na stronie internetowej ZCSTiR. 

 

10. Podpisanie umowy/zamówienia: 

Zapytanie ofertowe ma charakter orientacyjny i nie jest wiążące.  

W przypadku podjęcia decyzji o zamówieniu, Zamawiający zleci realizację zadania 

Wykonawcy,  który złożył najkorzystniejszą ofertę cenową.  

11. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: 

Małgorzata Kozłowska, tel. 68 3868 050. 

 

 

…………………………………………….. 

(data, podpis kierownika jednostki) 

 

 

Załączniki:  

1. Formularz oferty. 

 

mailto:centrumsportu-zbaszyn@wp.pl

