Z E S P Ó Ł
S Z K Ó ł.
0S-460 Sobolew, ui. Kościuszki H
tel. (025) 682-56-71 tel/fax (025) 6S2-56-S'
NIP: 826-14^0-«:i

Sobolew 29.11.2016 r.

Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości
W związku z potrzebą zaopatrzenia Zespołu Szkół w Sobolewie w środki czystości
zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy n/w artykułów do Zespołu Szkół w
Sobolewie, o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w Ustawie Prawo Zamówień
Publicznych art. 4pkt8.
I. Zamawiający
Zespól Szkół w Sobolewie
ul. Kościuszki 17, 08-460 Sobolew
tel. 25 682 56 79
fax- 25 682 56 81
NIP: 826 14 60 911
REGON: 712538240
II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa środków czystości dla Zespołu Szkół
w Sobolewie, zgodnie z zestawieniem środków czystości zawartym w załączniku nr 2 do
niniejszego zapytania.
2. Środki czystości dostarczane będą zgodnie z zamówieniami cząstkowymi złożonymi przez
Zamawiającego na piśmie bądź telefonicznie, na koszt i ryzyko Dostawcy, według cen
określonych w ofercie Wykonawcy.
3. Termin dostawy środków czystości będzie dokonywany w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia
zamówienia.
4. Artykuły, o których mowa w ofercie, winny posiadać najwyższą jakość, sprawność oraz
wydajność, być fabrycznie nowe, nieużywane.
III. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

1. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2017 r.
2. Środki czystości należy dostarczać na adres: Zespół Szkół w Sobolewie, ul. Kościuszki 17,
08-460 Sobolew.
IV. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania
(załącznik nr 1).
2. Oferta powinna być: opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać
adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, podpisana czytelnie przez
Wykonawcę.
3. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia.

3. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze w
ciągu 30 dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
V. Miejsce oraz termin składania ofert.

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:
a. Poczty elektronicznej ( w postaci skanu w formie PDF) na adres:
podstawowa.sobolew(a) wp.pl
b. Poczty/kuriera lub dostarczona osobiście na adres: Zespół Szkół w Sobolewie
ul. Kościuszki 17 , 08-460 Sobolew ( liczy się data wpływu ) w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 08.12.2016 r do godz. 13.00,
W temacie maila lub na kopercie należy zamieścić informację: „Oferta cenowa na zakup i
dostawę środków czystości dla Zespołu Szkół w Sobolewie". W treści maila lub na kopercie
należy zamieścić informację: „ Nie otwierać załączników do dnia 08.12.2016 r.
do godz. 13.00".
2. Otwarcie ofert nastąpi 09.12.2016 r. o godz. 11.00 w gabinecie dyrektora Szkoły.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed terminem rozpatrywania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
VI. Ocena ofert

1. Najważniejszym kryterium oceny ofert będzie cena brutto - 100% cena.
2. Zamawiający powiadomi Oferenta, którego oferta zostanie wybrana telefonicznie bądź
mailowo.
VII. Istotne warunki zamówienia.

1. W ramach kwoty umownej, Zespół Szkół w Sobolewie zastrzega sobie prawo do zmiany w
ilościach i rodzajach zamówionych środków czystości określonych w załączniku nr 2, który
stanowi orientacyjne zestawienie zamawianych środków.
2. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy
żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.
3. Telefon do kontaktu 025 682 56 79 wew. 21

Załączniki:
1. Wzór formularza cenowego
2. Wykaz środków czystości
3. Wzór umowy

