
ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 31.10.2017 r.

Nie stosuje się przepisów ustawy Plawo zamówień publicznych - art, 4 pkt 8 ustawy.

Zamówienie realizowane zgodlle z obowiązującym w Miejskim Przedszkolu Nr 34

Regulaminem Udzielania Zamówień o wartości nię prżękracuającej 30 000 euro.

I. zamawiający

cmina Miaśto Płock -
Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Kubu§ia Puchatka iJego Przyjaciół

z oddziałami lntegracyjnymi w Płocku

u|. Harcerska 2, 09_4 | 0 Płock, Filia: u|. Pocztowa l3

tę!.24 364 83 13

zapra§za do §kładania ofert na:

,Do§tawę środków czyśtości na potrżeby Miejski€go Przedszko|a Nr 34 w Płocku"

II.

1.

.: 2.

3.

Opis przedmiotu:

Przedmiotem zamówieniajest do§tawa ślodków czystości na potżęby Miejskięgo

Przędszkola Nr 34 w Płocku. Zestawienie środków czystości stanowiących

predmiot zamówienia wraz z określeniem ich parametrów technicznych zawiera

formularz cenowy.

Materiały musza być dopuszczone do obrotu na rynku klajowym.

Znaki towarowę lub nazwy producentów mają charaktel przykładowy i okręślają

§tandard zamawianych wyrobów. Zamawiający dopuszcza inne produkty, przy

czym nie mogą być gorsze od określonych w zestawieniu Zamawiającego.

w razię wątpliwości Zamawiający ma plawo kolzyslać z uprawienia do

postępowania wyjaśniającego. W celu uzyskania wyjaśnień zwróci się do

Wykonawcy.

Podanę ilości §ą szacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. SłuZyć

one będą wyłącznie do porównania ofert oraz wybrania of€rty najkorzystniejszej.

źn, że nie stanowią ostatecznego rozmiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą

stanowić podstaw do zgłaśzanla toszczęń ż tytułu niezrealizowanych dostaw albo

podslawy do odmowy reaiizacj i dostau ,

4.

5.



6. Dostawa artykułów będzie odbywać się według potlz€b żamawiającego

zgłoszonych telefonicznie, faksem lub e - mailem minimum 1 do 3 dni wcześniej

plzed wymaganą dostawą.

7. Dowóz zamawianych artykułów do siędziby Zamawia.iącego będzie odbywał się

na koszt Wykonawcy.

8. Cena okreśIona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszt} związane z

realizacją przedmiotu zamówienia.

9. ZamawlĄący odmówi przyjęcia dostarczonych produktów w przypadku ich

uszkodzenia.

l0. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przewidział w ofercie stawki podatku

VAT planowane na rok 2018,

l l. Strony nie przewidują waloryzacji cen ploduktów zawartych w ofercie wykonawcy

w trakcie realizacji niniejszej umowy.

l2. Termin realizacji ząmówienia: od 0l stycznia 20l8r, do 3l grudnia 20l8r.

13. Termin i miejsce złożenia propozycii cenowej: ofeńę [alęży złożyć w siedzibie

Zamawiającego: ul. Harcerska 2, 09-410 Płock lub w formie mailowej na adręs:

przedszkolekubusia34@ gmail,com do dnia 30 listopada 2017 r. do godz. 10:00

14. Na kopercie lub w mailu należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego. nazwę i

adres Wykonawcy oraz napis:

,Propozycjl c€nowa na wykonrnie zadania: Dośtawa środków czyśtości na

potrzeby Miej§kiego Przedśzkola Nr 34 w roku 2018 
"

15. of€rta winna być opatrzona pieczątką firmową, podpisana czylelnie plzęz

wykonawcę oraz posiadać datę i miejsce sporządzenia.

o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi ofelentów za

pośrednictw€m strony internetowej przedszkola.



L Formlllarz cenowy - Do§tswa środków czy§(oścido Miei§kiego Prżedsukols Nr34 w Płocku

L.P. NAZWA PRODUKTU J€dn.
miary Ilość

c€na
jedno§akowa stewka

VAT
wrńość
brutto

Płyn do ńkanią opak.4l sŹ, l2

2-
Mleczko do czyszczenia typu Cif,
opak,750ml

sń. 46

3,
Proszek do pmnia kolor, uniwersalny,
ooak- 5ks

sń.
8

4.
Proszek do prania biĄ, uniwersalny ,
oDak. 5ks

szt,
E

5,

Mydło w pianie 7009, do §tosowania w
dozownikach pianowych firmy Merida
Top, jednorazowy wkład z pompką
§pieniająą, około 2000 porcji piany z
jednego wkładu, całkowita szczelność
wkładów zabezpieczona prżed §każen iem
zawartości, opakowanie podlegające
całkowitemu r€cykIingowi

§Ź.
48

6,

Rękawice gospodarcze S, M, L,
profesjonalne rękawice ochronne o
podwyższonej \łytrz}małości,
antypośliżgowa powierzchnia chw}tna
zwiększająca komfort i ergonomicmość
pracy, dfugi mankiet dodatkowo chroniący
dłonie mikroorganizmami, detergentami

sź.
38

7.

srodek do mycia ipielęgnacji stali
nierdzewnej Ępu Kiehl Eloxa Prima.
Srodek przeznaczony do czy szczenia,
pielęgnacji i konserwacji urżądzeń i
elementów wykonalych ze stali
szlachetnej, gotowy do użycia. Bute|ka o
pojemności 750m| zaopstrzona w
spryskiwacą do bezpośredniego
nanoszenia Środka na czyszczone
Dowierżchnie,

sń.
4

E,

Papier toaletowy typu Jumbo, szary,
gofrowany, średnica tulei 6 cm, średnica
roli ] 9cm, szerokość wstęgi 9§m, dfugość
na j ro|i 160 mb

sfi, 312

9,
Zmyrłak kuchenny - gąbką rozmiar MIDI sŹ.

l0, Druciak spiralny do mycia naczyń sź. l0

lI

Mop rzepowy, loUlo mikofibrą, do
wsze|kich powierzchni podłóg, szczególnie
do porowatych, mocowanie do stelaża za
pomocą rzepa, wymiary 47x]2,5cm

sń. 9



l?.

Ręcmiki na roli do automalycmego
podajnika, zielone, jednowarstwowe, ilość
listków 909 sź., ilość metów na roli
250mb, , gramaturai 45 /mż, szerokość 20
cm, średnica l9,5 cm, długość 250 m

sŹ. l20

l3,
Plyn do mycia powierzchni Ajax, opak. 5l sŹ,

79

l4,

Płyn do mycia szyb, 8otowy do ułcia,
uniwersalny środek czyszcący do szkła i
powierzchni wodoodpomych, nie
pozostawiający smu& zapach owocowy,
opak. 5 l

sź-
10

l5,
Płyn dezynfekcyjny do dozownika typu
Merida Bali Derynfekujące, o silnym
działaniu bakteńobóiczvm. oDak, 700g

szt.
2

16.

Płyn do mycia w zm},!łarkach
gastronomicznych, wodny roztwór
anionowych i niejonowych związków
powierzchniowo-cz}Tnych,
rozpuszczalników, związków
kompleksujących i sub§tancj i

wspomagaj ących, środek do masłnowego
mycia naczyń w zmywarkach
gastronomicznych i przemysłowych,
preparat posiada bardzo dobrę właściwości
myjące z zaschniętych resźek żTvności i
naPojów oraz bardzo tfustych naczyń,
koncentrat ten za|ecanyjest do mycia
porcelany, stali nierdzewnej, szkła i
sźućców, opak. ]0l

sĄ,
2

l7.

Pł},n do nablysżczania do zm},\rarek
przemysłowych, alkoho|o\ły środek
zawiemjący zwiPki powierzchniowo
czynn€, alkohol izopropylowy, związki
komp|€ksujące oraz substancje
wspomagające, niskopieniący pr€pamt
naĘszczający do płukania naczyń w
zmywarkach gastronomicznych i
przemysłowych, zapobiega odkładaniu się
osadów wapniowych, nie pozostawia
Zcieków ani smug, nadaj ąc jednocześnie
idealny połysk. oDak. l0|

sŹ.
2

l8,
Domestos, opak. 5l sń. 20

l9,
odświeżacz powietrza spray, opak. 300 ml sń.

41

20.

Ręcznik biały typu l-inteo, l warstworłry,
gofrowany , średnica 20cm , wysokość
20crn , długość roli 320m, l rolka w
oDakowaniu

sń, 228

2l. Papier toaletowy typu sERwUS, wor€k
64sń szary

opak,
2



22.
Rękawice nitrylowe, rozm. ,,M" i,,s", l00
sź. w opakowaniu

opak. l3

23.
Mydło w Ńnie, opak. 5l sŹ. ll

24.
Płyn do mycia naczyl Ludwik, opak. 5l sń. 2ż

25,
Scierka z mikrowłókna lub mikrofibry do
pracy na mokro i sucho. różne kolory

sź, 6l

ż6-
worki na śmieci czame 35l . na rolce
50sź. srubość LD

rolek
9

21.
worki na śmieci czame 60-70L . na rolce
50sź, grubość LD

rolek
25

28.
worki na śmieci czam€ l20|, na rolce
25sź, grubość LD

rolek l3

29.
wolki materiałowe z materiału typu
mikrofibra do odkurzacza LEo

sź. 25

30,
Worki papierowe do odkurzacza PRoFl l sŹ. 26

3l,
scierka kuchenna, zmylvak §pu
Kolomdo

sŹ. ]30

32,
Odświ€żcz dekoracyjny składający się ze
szklanego pojemniczka z aromat€m omż
Datvczków drewnianvch

sń.
6

]3,
Srodek do czyszczenia mebli w sprayu,
opak, ok,300-400ml

sń.
6

34.
odkamieniacz do zmywarki, opak. ok
250mI

sź. 9

35.

Pianowy środek usuwający białko,
tłuszcze, pozostałości po smażeniu i
pieczeniu or^z przypalone za§korupienia
rypu xon Forte. opakowanie 750ml ze
sDryskiwaczem

sń.
8

]ó,
Wkład do odświeżczą spray typu Glade
bY Brise, opak, 250-280mI

sń.
4

3,7.
Zm}Ąłak do teflonu sń.

5

38,
srodek do dezynfekcji rąk typu Kenosept,
opak- 5|

sń.
3

39.
srodek do usuwania kamienia typu Kiehl
Duocit Eco. na bazie kwasu. oDak. 1|

szl,
10



podpis i pi@eć wykona9cy

: 
,jYREl(Toii



(pieczęć firmowa WykonaWcy)

Nazwa Wykonawc"y|..,..

Adres Wykonawcy:,,.,,,.

REGoN ..----...,,.------...,,.,,.---.--......---..-...., NlP

TEL. ....,,..,...,.....,.,,,....,..,,,,,,,,,....,.,,,.,, FAx

e-mail:

odpowiadając na zapńanieof€ńowe pt, "
Plocku" oferujemy wykona nie pnedmiotu
ZAMÓWENIA za niż' w\m\enioną(,enę|

za ce.ę netto,.-,......-,,.,..,,.,,.,,,,,,,,,

za c€ńę brutto,...,,,..,..,,.,,,,,,,,,,..,,,,,, PlN

z8odnie z Ph,3 -fomulalz t€nowy i:

2.

6,

3,

8.

9-

qEEIĄ

Dostawa ślodków czystości na potżeby Ml€jskie8o Plzedsztola N.34 W

za móWieni. z8odnie z wyma 9aniami zawaftymi w oPlslE PRzEDMloTu

ni ttldmlq/ lwloMko*

L" "]KToR
l1]..i'.l tdszlola nr 3-1

,,a i... .J /ita,i lcAo Prz} ]l JĆ'C|ffił
) v .ltą xa|los4

1o.

oświadcżamy, że pżedmiot zamóWienia na który składamyof€ńę żobowiązuj€my się rcaliżować sukcesywnie od
dnia 01§tY€znia 2018l. do 31grudnia 20$r,, zgodniezżawańą umową na podstawie zamówień skladanych
przezzamawlające8o.
oświad€zamy, źe towary będące pnedmiotem niniejszej ofeftYodpowiadają warunkom jakościowYn żgodnym Z
obowiążt]'ącymi atesta m i i pokkim i normami.
Gwa Ęntujemy niezmien ność ofeńowanych cen pźez calY okles lea liżacji Umowy.
Wy6żamy zgodę na platność faktur w terminie 14 dniod daty dostarczenia do siedzibyzamawjającego
Pl.widiowo wystawionej fa ktury VAT.
zobowiążujemy się do dostawy prżedmiotu zamówi€nia w terminie w§kazanym przez zamawiające8o od daty
otrżymónh zamówienia prze§iańego za połednictw9m telefonu lub d.o8ą €lektroniczną prżez zamawiającego,
zobowiązujemysię do lealizacji dostówv do pomieszcżeń znajdujących się w §iedżibie za mawiają.ego pży!l,
Harc€uldej 2, Plock, wg specyfiłacji asortymeniowe] dostaw,
oświadczam, że zapoznaliśmy sią z opkem przedńiotu ilomuldżeń cenowym i nie wnosimY do niego
żastneżeńolaz uzY§ka liśmy w9elkie informacje niezbędne do prawidlowego przygotowania jzlożenia ninieiszej

oświadczamy, że jesteśmy związa ni ninieFzą ofeńą pEez okles 30 dniod dnia uptwu terminu skiadania oferty,
oświadcz.my, że zapoznaliśmy siq oraż akc€ptujemy postanowi€nia wzoru umowy izobowlązujemy się w
plzypadku wYboru naszej ofeftV, do jej żawarcia W miej§.u oraz terminie wyznaczońym pżez żamawiającego,
oferta wEz z u alącznjkami zawieE lącznie .-,.,, kolejno zapisa nych i ponumelowa nych §tlon.

dnia ...,,...,.,.......,,.

lpdp§ j pEąib ńfo diż,..ndry tsdpB)

,,,,,,,,,,,,,,,,,,..,.........,,.,,.,,,,,.,,,.-,.,,,-,,.,,,.,,,.,,,,,-.}

,,,,,,,..,.,,-,,,-,,,.,,,,,,-)


