
Szkoła Podstawowa nr 3                Złotoryja, dnia 15-01-2015 r. 

im. Henryka Brodatego   

59-500 Złotoryja 

ul. Wilcza 41  

tel.76 8783574 

NIP  694-13-49-117       

                                             
 

 

Zaproszenie do składania ofert 

 
  

    W imieniu Szkoły Podstawowej nr 3 im. Henryka Brodatego w Złotoryi zapraszam  

do złożenia oferty w ramach postępowania o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro na planowany 

zakup i sukcesywną dostawę artykułów chemicznych dla Szkoły Podstawowej nr 3  

im. Henryka Brodatego, ul Wilcza 41, 59-500 Złotoryja wg załącznika nr 1 do niniejszego zapytania. 

 

Istotne warunki zamówienia: 

 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2. Środki czystości będą dostarczone według cen jednostkowych określonych w ofercie 

Wykonawcy. 

3. Artykuły, o których mowa w ofercie, winny posiadać najwyższą jakość, sprawność oraz 

wydajność. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przyjęcia, żądania wymiany lub reklamacji dostawy 

środków czystości w asortymencie niezgodnym z zamówieniem lub dostawy środków  

w uszkodzonych opakowaniach lub złej jakości. 

Przedstawione w załączniku nr 1 środki czystości stanowią wielkości orientacyjne i mogą 

nieznacznie wciągu roku ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Rzeczywiste ilości     materiałów 

będą wynikać z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego. 

5. Przedstawiona cena powinna zawierać cenę netto plus podatek VAT oraz wartość brutto dostawy 

środków czystości do siedziby Zamawiającego wraz z rozładunkiem i wniesieniem do budynku 

szkoły.  

6. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia. 

7. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Brodatego w Złotoryi informuje jednocześnie,  

że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Wykonawca 

może zaproponować w ofercie jedną cenę brutto. Negocjacje ceny mogą być prowadzone. 

8. Dostawa towarów odbywać się będzie raz na dwa miesiące po uprzednim złożeniu pisemnego 

zamówienia. 

9. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze  

w ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę. 

10. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna 

ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego. 

11. Termin wykonania zamówienia: od dnia wyboru Dostawcy, tj. 26.01.2015 r. do 30.12.2015 r.  

12. Zamawiający zaznacza, iż Wykonawca  może ulec zmianie w przypadku naruszenia zasad 

określonych w niniejszym zapytaniu. 

13.  Oferty należy składać w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres: 

Szkoła Podstawowa nr 3, im. Henryka Brodatego  59-500 Złotoryja, ul. Wilcza 41 

 lub pocztą elektroniczną na adres: l.madeja@sp3.zlotoryja.pl w terminie do dnia 23.01.2015 r. 

mailto:l.madeja@sp3.zlotoryja.pl


do godz.14.00 Oferta musi zawierać nazwę zamówienia „ Oferta cenowa na dostawę artykułów 

chemicznych do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Henryka Brodatego w Złotoryi, ul. Wilcza 41 ” 

14. Formularz oferty należy sporządzić, na podstawie wzoru stanowiącego załącznik  

nr 2 do zapytania ofertowego.  

15. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania w dniu 23.01.2015 r., zamieszczając stosowne 

ogłoszenie na stronie internetowej szkoły w Złotoryi zaś  Wykonawca, którego oferta zostanie 

wybrana zostanie powiadomiona telefonicznie. 

16. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Lidia Madeja tel. 76 8783574,  e – mail: 

l.madeja@sp3.zlotoryja.pl 

  

 

 

 

 

 

Leszek Łukaszewski 

   dyrektor szkoły  

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

 

1.Zestawienie artykułów chemicznych - załącznik nr 1  

2.Formularz ofertowy - załącznik nr 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                        Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  na zakup i dostawę artykułów  chemicznych 

 

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie 

Jedn. 

miary 

Orientacyjna 

ilość 

1. Papier toaletowy dwuwarstwowy biały, opakowanie 8 rolek op. 180 

2. Papier toaletowy  szary  Jambo  1 rolka szt. 1000 

3. Ręcznik papierowy składany  biały ZZ  1 karton/4000 szt. op. 200 

4. Ręcznik papierowy składany zielony ZZ 1 karton/4000szt. op. 25 

5. Ręcznik papierowy ekologiczny w rolce 2 szt. w opakowaniu op. 40 

6. Mydło antybakteryjne w płynie  5 l szt. 20 

7. Kostka do WC z zawieszką 1szt szt. 90 

8. Odświeżacz powietrza do WC spray 1 szt. szt. 20 

9. Płyn antybakteryjny  WC Tytan 5 l szt. 10 

10. Płyn do usuwania pleśni w toaletach Savo Prim 1 l szt. 7 

12. Środek do udrażniania rur kanalizacyjnych  Kret szt. 7 

13. Środek wybielający ACE  1 l szt. 15 

14. Pasta Tytan do podłóg lastriko 5 l szt. 20 

15. Pasta Tytan do podłóg  PCV 5 l szt. 18 

16. Pasta Tytan do podłóg panelowych 1 l szt. 8 

17. Zmywacz do past podłogowych  Cleanux op. 0,5 l szt. 100 

18. Płyn do mycia podłóg, koncentrat uniwersalny  Tytan 5 l szt. 28 

19. Płyn do prania dywanów na Dywanolux  0,5 l szt. 14 

20. Proszek do prania dywanów  na sucho szt. 4 

21. Mleczko do czyszczenia  Cif 750 ml szt. 32 

22. Zmywak gąbka  op. 5 szt. szt. 30 

23. Wkład – mop płaski 40 cm kieszeń szt. 8 

24. Rękawice gumowe ochronne L szt. 16 

25. Rękawice gumowe ochronne M szt. 12 

26. Rękawice gumowe ochronne S szt. 20 

27. Worki foliowe na śmieci 120 l op. 80 

28. Worki foliowe na śmieci 160 l op. 20 

29. Worki foliowe na śmieci  60 l op. 300 

30. Worki foliowe na śmieci 80 l op. 6 

30. Rękawice robocze podgumowane męskie szt. 10 

31. Proszek E 5,6 kg kolor szt. 1 

32. Miotła do zamiatania,drewniana z naturalnym włosiem dł. 30 cm szt. 14 

33. Ścierki z mikrofibry 50x60cm szt. 30 

34. Ścierki z mikrofibry 32x33 cm szt. 40 

35.  Ścierki uniwersalne op.4 szt. op. 40 

36. Zmiotka z szufelką do zamiatania szt. 8 

37. Zmiotka okrągła do kurzu szt. 6 

38. Wiadro plastikowe 7 l szt. 10 

39. Wiadro plastikowe 5 l szt. 10 

40. Wiadro plastikowe 10 l szt. 6 

41. Płyn do mycia okien 0,5 l Clin szt. 50 

42. Płyn do mycia okien ze spryskiwaczem Clin  szt. 16 

43. Proszek do czyszczenia  Izo szt. 24 

44. Płyn Tytan do WC  5 l szt.           10 

45.  Druciak metalowy op. po 2 szt. op. 20 

 

                           



Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego                   

na zakup i dostawę artykułów      

chemicznych 

 

…………………………… 

   /pieczęć Wykonawcy/ 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

1. ZAMAWIAJACY  

 

Szkoła Podstawowa nr 3   im. Henryka Brodatego   

59-500 Złotoryja 

ul. Wilcza 41  

tel.76 8783574 

NIP  694-13-49-117  

 

2. WYKONAWCA 

 

Nazwa firmy: ………………………………………………………………………………………. 

 

Adres firmy:………………………………………………………………………………………… 

 

NIP ,  e-mail:…………………………………………………………………….…………………. 

 

nr tel. /nr faksu:……………………………………………………………………………………. 

 

3.W odpowiedzi na zapytanie ofertowe pn.: „Oferta cenowa na dostawę artykułów chemicznych  

do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Henryka Brodatego w Złotoryi, ul. Wilcza 41 ” następującą cenę: 
 

 

Lp 

 

Wyszczególnienie 

Orienta

-cyjna 

ilość 

Cena 

netto 

Wartość 

 netto                

VAT Wartość 

brutto 

Uwagi 

1. Papier toaletowy 

dwuwarstwowy biały,  

opakowanie 8 rolek 

180 szt.      

2. 

 
Papier toaletowy duże rolki 

 szary  Jambo  1 rolka 

1000      

szt. 

    

 

 

 

3. Ręcznik papierowy składany   

biały ZZ 25x23cm  1 karton/ 

4000 szt. 

9 szt.      

4. Ręcznik papierowy składany 

zielony ZZ 25x23cm 1 

karton/ 4000 szt. 

25 szt.      

5. Ręcznik papierowy ekolog. 

w rolce 2 szt. w kpl. 

40 szt.      

6. Mydło antybakteryjne  

w płynie  5 l 

20 szt.  

 

    

7. Kostka do WC z zawieszką 

1szt 

90 szt.  

 

    

8. Odświeżacz powietrza do 

WC spray 1 szt. 

20 szt.  

 

   

 

 

 



9. Płyn antybakteryjny 

 WC Tytan 5 l 

10 szt.  

 

   

 

 

10. Płyn do usuwania pleśni w 

toaletach Savo Prim 1 l 

7 szt.  

 

    

12. Środek do udrażniania rur 

kanalizacyjnych  Kret 

7 szt.  

 

    

13. Środek wybielający ACE   

1 l 

15 szt.  

 

    

14. Pasta Tytan do podłóg 

lastriko 5 l 

20 szt.      

15. Pasta Tytan do podłóg  

 PCV 5 l 

18 szt.      

16. Pasta Tytan do podłóg  

panelowych 1 l 

8 szt.  

 

    

17. Zmywacz do past  

podłogowych (taki jak 

Cleanux) op. 0,5 l 

100 szt.      

18. Płyn do mycia podłóg, 

koncentrat uniwersalny 

 (taki jak Tytan)  5 l 

28 szt.      

19. Płyn do prania dywanów 

 Dywanolux 0,5 l 

14 szt.      

20. Proszek do prania dywanów 

 na sucho 

4 szt.     

 

 

21. Mleczko do czyszczenia  

 Cif 750 ml 

32 szt.      

22. Zmywak gąbka  op. 5 szt. 30 szt.   

 

  

 

 

23. Wkład – mop płaski 

 40 cm kieszeń 

8 szt.  

 

    

24. Rękawice gumowe ochronne 

L 

16 szt.  

 

    

25. Rękawice gumowe ochronne 

M  

12 szt.  

 

    

26. Rękawice gumowe ochronne 

S 

20 szt.  

 

    

27. Worki foliowe na śmieci  

120 l 

80 op.  

 

    

28. Worki foliowe na śmieci  

160 l 

20 op.  

 

    

29. Worki foliowe na śmieci  

 60 l 

300 op.  

 

    

30.  Worki foliowe na śmieci 80 l   6 op. 

 

     

30. Rękawice robocze  

podgumowane męskie 

10 szt.  

 

    

31. Proszek E 5,6 kg kolor 1 szt.      
32. Miotła do zamiatania, 

drewniana z naturalnym 

włosiem dł. 30 cm, bez kija 

14 szt.     

 

 

 

33. Ścierki z mikrofibry  

50x60cm 

30 szt.  

 

 

 

 

   



34. Ścierki z mikrofibry  

32x33 cm 

40 szt.  

 

    

35.  Ścierki uniwersalne op.4 szt. 40 szt.  

 

    

36. Zmiotka z szufelką  

do zamiatania 

8 szt.  

 

    

37. Zmiotka okrągła do kurzu 6 szt.  

 

    

38. Wiadro plastikowe 7 l 10 szt.  

 

    

39. Wiadro plastikowe 5 l 10 szt.  

 

    

40. Wiadro plastikowe 10 l 6 szt.  

 

    

41. Płyn do mycia okien 0,5 l 

Clin 

50 szt.   

 

   

42. Płyn do mycia okien ze 

spryskiwaczem Clin  

16 szt.      

43. Proszek do czyszczenia  Izo 24 szt.   

 

   

44. Płyn Tytan do WC  5 l 10 szt.  

 

    

45.  Druciak metalowy  

op. po 2 szt. 

20 szt.      

 

 

 
Razem:       

 

Razem słownie złotych brutto: 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Akceptuję warunki wykonania zamówienia określone w zapytaniu ofertowym. 

 

 

 

 

 

 

………………………………                 .………………………………… 

       /miejscowość i data/                                                           /podpis osoby upoważnionej/ 
  

 


