
 
Wołów, dnia 9 listopada 2018 r.  

Zapytanie ofertowe 
 

Działając na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – prawo zamówień 
publicznych oraz  niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014 poz. 423). oraz zgodnie z Zarządzeniem 
Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie 
Nr 17/2014/2015 z dnia 15 lipca 2015r.  – dot. regulaminu w sprawie ramowych procedur 
udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 
kwoty 30 000 euro. 
 
 
 

Nabywca:  Powiat Wołowski 

                         Plac Piastowski 2,  
                         56-100 Wołów 
                         NIP  988-02-19-208 
 
 

Odbiorca:  Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie  

                        Ul. Tadeusza Kościuszki 27, 56-100 Wołów 
                         
  

Adres do korespondencji : Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-

Pedagogicznej w Wołowie, ul. Tadeusza Kościuszki 27, 56-100 Wołów. 

 

 

1. Przedmiot zapytania ofertowego.: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa środków czystości do siedziby Powiatowego 

Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie zgodnie z ilością 

zawartą w załączniku.  

 

2. Termin realizacji zamówienia.:  

 Dostawa środków czystości będzie odbywać się sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego 

zgłoszonych pisemnie faksem na 2 dni wcześniej przed wymaganą dostawą, która odbywać się 

będzie w miarę potrzeb Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI I POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 
W WOŁOWIE 

ul. Tadeusza Kościuszki 27, 56-100 Wołów 
tel./fax ( 71 ) 389 21 00    e- mail : wpodn@wolowpce.pl   www .wolowpce.pl 

 
 
 



3. Opis sposobu przygotowania oferty.:  

 

Oferta powinna być.: 

- opatrzona pieczonką firmową; 

- posiadać datę sporządzenia; 

- zawierać adres oraz pełną nazwę oferenta, numer telefonu, numer NIP; 

- wszystkie strony oferty muszą być ponumerowane i podpisane.  

- dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii 

poświadczonych za zgodność z oryginałem; 

- kompletna pod względem specyfikacji finansowej. 

 

Przedmiot zamówienia będzie realizowany na okres 1  roku od momentu zawarcia umowy. 

1. Dodatkowe informacje.: 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych; 

2. Zamawiający zapłaci za faktycznie wykonane usługi zgodnie z wystawionym 

rachunkiem; 

3. Zamawiający dokonuje płatności na podstawie faktur przelewowych, wystawionych, 

z co najmniej 14-dniowym terminem płatności od daty dostarczenia prawidłowo 

wystawionej faktury do siedziby PCE i PPP w Wołowie; 

4. Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa.  

 

6. Kryteria oceny ofert: będzie jej zgodność z opisem zamówienia i cena 100%. 

 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto dla 

wyszczególnionych środków czystości.  
Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić przez okres 

trwania umowy.  

 

7. Miejsce oraz termin składania ofert.: 

a. Oferta powinna być przesłana do 22 listopada 2018 r.  do godz. 10.00; 

1. Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać na adres Powiatowego Centrum 

Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie,  

ul. Tadeusza Kościuszki 27 „C”, 56 - 100 Wołów z dopiskiem „Oferta na 

środki czystości”; 

Do oferty musi być dołączony: czytelnie wypełniony formularz oferty; 

b. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 23 listopada 2018 r. do godz. 15.30 ; 

c. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane; 

d. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.wolowpce.pl oraz na tablicy 

informacyjnej w siedzibie Centrum; 

e. Protokół z wyborem najkorzystniejszej oferty dostępny będzie, na stronie 

www.wolowpce.pl dn. 23 listopada 2018 r.  

 

Dodatkowych informacji udziela Barbara Rajter – Tybińska  pod numerem telefonu  

71 389 25 46 lub Anna Kempińska 71 389 21 00 w. 21   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wolowpce.pl/
http://www.wolowpce.pl/


 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  

27 kwietnia 2016 r. informuję, iż administratorem Pani/Pana danych jest Powiatowe Centrum Edukacji 

i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie. Celem zbierania danych jest przyjęcie Państwa 

oferty zgodnie ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 6 ust 

1 pkt c . oraz art.6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania  

i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przyjęcia Państwa 

oferty.  

Lp.  Nazwa  Ilość  Cena netto Podatek VAT Cena brutto 

1 Proszek do szorowania  
IZO OXY POWER 

Szt.    

2 Środek do czyszczenia WC  - 

TYTAN MAX 

Szt.    

3 Płyn do szyb FILIP  Szt.    

4 Uniwersalny płyn do mycia 

SIDOLUX  

Szt.    

5 Ochrona i nabłyszczanie 

SIDOLUX 

Szt.    

6 Worki na śmieci 60 L -  (50 szt.) 
 i 35 L – (50 szt.) 

Op.    

7 MOP sznurkowy  Szt.    

8 Zmywaki kuchenne 10 sztuk 
w 
komplecie 

   

9 WC kostka (do muszli) + zapas  Szt.     

10 Płyn do naczyń – 5 L  bańka    

11 Mydło w płynie – 5 L bańka    

12 Papier toaletowy szary- 
(worek) 

Op.    

13 Ręczniki składane  Op.    

14 Wiadro z ociekaczem do MOPA  Szt.    

15 BRISE – mini spray (zapach) – 
zapas  

Szt.    

16 Miotła Szt.    

17 Miotła do zamiatania na 
zewnątrz  

Szt.    

18 Grabki do liści  Szt.     

19 Baterie (paluszki) 4 szt. w 
komplecie 
 

 
 
 

  

20  Płyn do odkamieniania 
ekspresów 

Szt.    

 
 
 
RAZEM.:  

    

 

http://www.takczysto.pl/srodki_czystosci/izo_oxy_power_proszek_500_g


                                                                                                    

 
 

 
Zał. nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych  

w PCE i PPP w Wołowie o wartości do 30 ty. Euro 

 

 Miejscowość, dnia ………………….. 

 

 

Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie 

FORMULARZ OFERTY 

 

 

Na wykonanie …………………………………………………………………………………………… 

 

1. Zarejestrowana nazwa wykonawcy 

.......................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. ...... 

2. Zarejestrowany adres wykonawcy 

.......................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

 

Numer telefonu ………………………   Numer faksu ……………………………… 

 

3. Oferuję wykonanie robót objętych zamówieniem za: 

 

Cena brutto ……………………………………..zł 

 

 

Słownie ………………………………………..zł 

 

4. Zamówienie zrealizuję w terminie do …………………………………………….. 

5. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia (przedmiar robót) i nie wnoszę do 

niego zastrzeżeń. 

6. Oświadczam, że jesteśmy (nie jesteśmy) podatnikiem od towarów i usług VAT. Nasz numer 

identyfikacyjny NIP ……………………………………………………………………………………… 

7. Załącznikami do niniejszego Formularza oferty, stanowiącymi jego integralną część są: 

1) Wypełniony kosztorys ofertowy, 

 

……………………………………… 

     (podpis i pieczęć wykonawcy) 

 

 


