Zamawiający:
Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Rucianem-Nidzie
Al. Wczasów 4, 12 – 220 Ruciane – Nida
Tel./fax. 087 425 44 41

Ruciane – Nida, dn. 01.12.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na sukcesywną dostawę środków czystości i artykułów chemii gospodarczej na rok 2018
Przedmiotem zapytania jest dostawa środków czystości i artykułów chemii gospodarczej
w terminie 01.01.2018r. – 31.12.2018r.do:
1. Zespołu Szkół Samorządowych im. A. Osieckiej: ul. Gałczyńskiego 2A, 12-221
Ruciane-Nida.
2. Szkoły Podstawowej nr 1: ul. Gałczyńskiego 2, 12-221 Ruciane-Nida.
3. Szkoły Podstawowej nr 2: ul. Mazurska 15, 12-220 Ruciane-Nida.
4. Szkoły Podstawowej w Ukcie: Ukta 70, 12-220 Ruciane-Nida.
5. Przedszkola Miejskiego, ul. Gwarna 2, 12-221 Ruciane-Nida.
USZCZEGÓŁOWIENIE DOT. PRZEDMIOTU OFERTY
Przedmiot
Papier toaletowy szary

Opis

Ilość i termin
realizacji

Serwus, kaczory (z podaniem ilości rolek)

Ręcznik kuchenny w rolce
Ręcznik papierowy
składany
Worki do śmieci
Płyn do mycia podłóg
Płyn do mycia naczyń
Płyn do mycia paneli
Płyn do mycia szyb
Płyn do mycia WC
Płyn kamień i rdza
Płyn do udrożniania rur
Płyn do ręcznego prania
dywanów
Płyn do dezynfekcji
(zabawek, klamek,
stolików)
Środek do prania
dywanów do odkurzacza
piorącego
Mydło w płynie

35l, 60l, 120l, 250l
Ajax, op. 5 l, Prosto i czysto – koncentrat
5-10l
Ludwik, op. 5 l, Fairy
Sidolux
Clin , silux, window 500ml, 750ml, 5 l
(zapas i ze spryskiwaczem)
Tytan poj. 0,7 l, palemka poj. 1 l,
domestos 0,75 l, 5 l
500ml

Sukcesywnie w
ciągu roku, na
zamówienie
telefoniczne

Kret, Prosto i czysto – 5l
Vanish

uniwersalny
Op. 5 l, Biały Jeleń, Avea

Mydło w kostce
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Ścierka do mycia podłogi

Białe, grube, duże (wymiar 60-85x90110)

Ściereczki z mikrofibry

uniwersalne

Ściereczki z mikrofibry

Do mycia okien

Ścierki domowe
uniwersalne
Folia aluminiowa gruba
Worki do zamrażania 5-6l
Proszek do prania

Color, 10kg, Rex, bryza, bonux

Proszek do prania firanek
Mleczko do czyszczenia

Cif biały, zielony, żółty 0,7 l

Szczotka do zamiatania
Trzonek z gwintem
drewniany
Trzonek z gwintem
plastikowy
Szczotka z trzonkiem do
zamiatania
Wiadro
Wiadro z wyciskarką do
mopa

Plastikowa 28cm, drewniana 40cm

5l, 10 l plastikowe

Końcówka do mopa

Różne rodzaje (sznurkowe, paskowe,
płaskie)

Stelaż do mopa płaskiego

Favorita 40 cm, inne

Kij uniwersalny do mopa
Wkład do mopa płaskiego

Favorita 40 cm, inne

Szufelka ze zmiotką

plastikowa

Zmywak z gąbki do mycia
naczyń
Krążek zapachowy do
łazienki
Odświeżacz powietrza wc
Odświeżacz powietrza w
sprayu
Pasta BHP

General fresh dynia, 150g

Krem do rąk

Glicea 75 ml

Rękawiczki gumowe

rozm. M

Rękawiczki lateksowe
Druciak do czyszczenia
garnków
Kostka do WC

Rozm. M

Sukcesywnie w
ciągu roku, na
zamówienie
telefoniczne

duże
Irbis, koszyk, zapas

Ze ścierniwem, 500g

Spiralny duży
Zapas, z koszyczkiem tytan
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Sól do zmywarki

EN973 typ A

Płyn do zmywarek
przemysłowych
Nabłyszczacz do
zmywarek
Odkamieniacz do
sprzętów
gastronomicznych
Odtłuszczacz

Prosto i czysto – koncentrat 5-10l

Prosto i czysto – 5l

Środek do czyszczenia
stali nierdzewnej
Środek do przypaleń

Tytan

Prosto i czysto – koncentrat 5-10l
Prosto i czysto – 5l

Worki do odkurzaczy
przemysłowych
Pasta do podłóg z klepki

Profi 2, Profi 4, PROFESSIONAL

Chusteczki higieniczne w
kartoniku
Pasta do zębów dla dzieci
do lat 7
Oferta powinna zawierać:
• nazwę i adres wykonawcy,
• opis oferowanego przedmiotu,
• wartość brutto produktów z uwzględnieniem dostawy,
Wzór zamówienia w załączeniu
Ofertę (zgodną ze wzorem „Oferta cenowa”) proszę przedłożyć osobiście/listownie w
zamkniętej kopercie z dopiskiem: „dot. Zamówienia na art. biurowe”, lub e – mailem na
adres: zeas87@wp.pl
Miejsce składania ofert: Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli, Al.Wczasów 4,
12 – 220 Ruciane – Nida
Termin składania ofert upływa w dniu 13 grudnia 2017r. do godz. 15.00.

Szczegółowe
informacje:

Osoba do kontaktu: Mariusz Gbur /087/ 425 44 39

*Zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. „Prawo Zamówień Publicznych” (Dz.U. z 2013 r., poz.
907 z póź. zmianami) wobec zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
*W związku z powyższym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od
Państwa ofert nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.
*Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: cena – 100 %.
*O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi zwycięskiego oferenta, w formie telefonicznej
do 15 grudnia 2017r..
*Zamawiający zawrze Umowę z Wykonawcą którego oferta zostanie wybrana do realizacji.
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………………………
Miejscowość, data

Oferta cenowa
………………………………
………………………………
………………………………
Nazwa Oferenta
(adres, dane kontaktowe)
Zespół Ekonomicznej Obsługi
Szkół i Przedszkoli
w Rucianem-Nidzie
Al. Wczasów 4,
12-220 Ruciane-Nida
Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące dostawy artykułów biurowych
w terminie 01.01.2018r. – 31.12.2018r.do:
1. Zespołu Szkół Samorządowych im. A. Osieckiej: ul. Gałczyńskiego 2A, 12-221
Ruciane-Nida.
2. Szkoły Podstawowej nr 1: ul. Gałczyńskiego 2, 12-221 Ruciane-Nida.
3. Szkoły Podstawowej nr 2: ul. Mazurska 15, 12-220 Ruciane-Nida.
4. Szkoły Podstawowej w Ukcie: Ukta 70, 12-220 Ruciane-Nida.
5. Przedszkola Miejskiego, ul. Gwarna 2, 12-221 Ruciane-Nida.
składam ofertę następującej treści:

a) ………….

………………………… zł brutto/szt.

b) ………….

………………………… zł brutto/szt.

c) ………….

… ……………………… zł brutto/szt.

d) ………….

………….……… zł brutto/szt.

e) ……… ..

……………………… zł brutto/szt.

f) ………….

…………………zł. brutto/szt.

g) …………….

…… …………… zł brutto/szt.

Przyjmuję do realizacji warunki przedstawione przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.
- Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń.
- Oświadczam, że jestem płatnikiem VAT o numerze identyfikacyjnym NIP………………………

……………………………………………
Podpis osoby upoważnionej
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