Lubicz, dnia 13 grudnia 2017 r.
Urząd Gminy Lubicz
ul. Toruńska 21, 87-162 LUBICZ
tel/fax (056-621-21-20)
mail: org@lubicz.pl
ORG.2600.9.2017.AS

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę w 2018 r.
środków czystości.
Zamawiający:
Gmina Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz, tel.56 62 12 140, fax. 56 621 21 20, e-mail:
org@lubicz.pl.
Szacunkowy opis przedmiotu zamówienia z podaniem ilości dokonywanych zakupów :

Lp.

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nazwa
asortymentu

papier toaletowy
jednowarstwowy
biały
zielone ręczniki
ZZ
jednowarstwowe
merida
Białe ręczniki ZZ
jednowarstwowe
merida
domestos w
płynie
domestos w
płynie
AJAX do mycia
podłogi
AJAX do mycia
podłogi
Pledge do kurzu
clasic niebieski

Pronto do
9. czyszczenia
mebli mleczko
płyn do mycia
10.
naczyń FAIRY
płyn do mycia
11.
naczyń FAIRY

Charakterystyka

Szacunkowa
ilość

1 worek po 8
rolek

20 worków

karton

40 kartonów

Cena
jednostkowa
brutto

Uwagi

(1 szt./1opak/1
worek/1
karton.)
pod uwagę bierzemy ceny brutto

cena za 1 worek

cana za 1 karton
karton

40 kartonów
cana za 1 karton

5 litrów

20 opak.

750ml

20opak.

5 litrów

22opak.

1l

22opak.

400 ml

30 szt.

250 ml

30 szt.

cena za opak. pojemność 5l
cena za opak. pojemność 750 ml
cena za opak. pojemność 5l
cena za opak. pojemność 1l
cena za szt. pojemność 400 ml

cena za szt. pojemność 250 ml
1 litr

30 opak.

500 ml

10 opak.

cena za opak. pojemność 1l
cena za opak. pojemność 500ml

12.

płyn do mycia
naczyń LUDWIK

kret w
13. granulkach do
czyszczenia rur
gąbka do mycia
14.
naczyń ravi
rękawice
gumowe L
15.
mocne
lateksowe
kostka toaletowa
16. z zawieszką
domestos
zapas-kostka
17. toaletowa
domestos
ścierki ravi do
18. podłóg z wiskozy
50x60
ścierki domowe
19. ravi 3 szt. w
opakowaniu
ścierki z
20. mikrofibry ravi
30x30
płyn Lenor do
21.
płukania
22.

23.

24.
25.
26.
27.

28.

29.

30.

31.

mydło w płynie
Merida Castor
mleczko cif
carem z
mikroganulkami
do czyszczenia
worki na śmieci
120 l grube
worki na śmieci
60 l mocne
worki na śmieci
35l. Mocne
proszek do
prania
DOSIA(biały)
proszek do
prania ariel
/visir/persil
(biały)
płyn do mycia
szyb CLIN z
rozpylaczem 500
ml
Płyn do mycia
szyb CLIN zapas
500ml
proszek do
czyszczenia AJAX
500g

5l

3opak

500 g

10 opak.

cena za opak. pojemność 5l

cena za opak. pojemność 500g
op. Po 10 szt.

10 opak.

1 para

36 par

cena za opak zawierające 10szt

cena za parę
1 szt.

30 szt.
cena za sztukę

1szt.

50 szt.
cena za sztukę

1 szt.

30 szt.
cena za sztukę

1 op.

40 szt.
cena za opakowanie

1szt.

20szt.
cena za sztukę

1 l.

5 opak.

5 litrów

16 opak.

750 ml.

20 opak.

cena za opak pojemność 1l
cena za opak pojemność 5l

cena za opak pojemność 750ml
1 op.

30 opak.

1 op.

20opak.

1op.

30opak.

5kg.

4opak.

cena za opak. ( rolkę)
cena za opak. ( rolkę)
cena za opak. ( rolkę)

cena za opak. 5kg
5kg.

6opak.
cena za opak. 5kg

1 szt.

30opak.
cena za szt. pojemność 500ml

1szt.

30opak.
cena za szt. pojemność 500 ml

1 szt.

20 opak.
cena za szt. pojemność 500g

proszek do
32. czyszczenia AJAX
1000g
zapach do
33. toalety w żelu
BRISE
odplamiacz do
34. białych tkanin
Vanish 1l.
odplamiacz do
35. kolorowych
tkanin Vanish 1l.
płyn do kamienia
36. i rdzy Cilit Band
750ml
kostka do
37.
pisuaru
rękawice
38. lateksowe L po
100 szt
Rękawice
39. nitrylowe po 10
szt.
tabletki do
zmywarki FINISH
40.
pakowane 68
kapsułek
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

sól do zmywarek
FINISH 1,5 kg
nabłyszczacz
finish 400ml
Odkamieniacz do
pralek CALGON
w tabletkach
Ręczniki w rolce
(kuchenny)
mop Vileda
obrotowy
zapas do mopa
Vileda
(obrotowego)
mop Vileda
płaski

1 szt.

10 opak.
cena za szt. pojemność 1000g

1 szt.

20 szt.
cena za sztukę

1op.

4opak.
cena za opak. Pojemność 1l

1op.

4opak.
cena za opak. Pojemność 1l

1szt.

3szt.

1szt.

30szt.

1op.

6opak.

cena za opakowanie (pakowane
po 100 szt.)

1op.

6opak.

cena za opakowanie (pakowane
po 10 szt.)

karton 68szt.

3 opak.

1,5 kg

4 kart.

400 ml

3 szt.

karton 24szt.

5 kart.

1 szt.

30 szt.

1szt.

3szt.

1 szt.

9szt.
3szt.

1 szt.

6szt.

49. mop sznurkowy L 1szt.

3szt.

zapas do mopa
Vileda (płaski)

zapas mop
sznurkowy L
mop sznurkowy
51.
XL
zapas mop
52.
sznurkowy XL
50.

cena za sztukę

cena za karton ( pakowane po 68
kapsułek)
cena za karton 1,5kg
cena za 400 ml
cena za karton zawierający 24
tabletki
cena za rolkę
cena za 1 szt.

cena za 1 szt.
1szt.

48.

cena za jedną sztukę pojemność
750 ml

1szt.

3szt.

1 szt.

3szt.

1 szt.

3szt.

cena za 1 szt.
cena za 1 szt.
cena za 1 szt.
cena za 1 szt.
cena za 1 szt.
cena za 1 szt.

Dowóz zamówienia po stronie Wykonawcy.

Wzór umowy : Załącznik nr.1
Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej lub elektronicznej należy przekazać
elektronicznie, pocztą lub osobiście Zamawiającemu do dnia do dnia 08 stycznia 2018 r. do
godz.15.00.
Proszę o zamieszczenie ceny jednostkowej towaru, wraz z podatkiem VAT, za jedną
sztukę asortymentu ( lub opakowanie jeśli ono stanowi jedną sztukę towaru).
Najważniejszym kryterium oceny ofert będzie cena.
Złożona oferta powinna zawierać, co najmniej:
1. Nazwa i adres wykonawcy
………………………………………………………………………..
2. NIP
………………………………………………………………………..
3. REGON
………………………………………………………………………..
4. nr rachunku bankowego
………………………………………………………………………..
5. cenę netto i brutto
………………………………………………………………………..
6. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
O wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający poinformuje wykonawców drogą
elektroniczną.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
na każdym jego etapie.
Warunki płatności:
Przelew na konto bankowe wykonawcy, na podstawie faktury VAT,
termin płatności 14 dni od otrzymania faktury VAT.

Załącznik 1.
WZÓR/UMOWA Nr ORG……………
zawarta w dniu ………………… roku pomiędzy Gminą Lubicz reprezentowaną przez
…………………………………………..
zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym
a
………………………………………………
zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą.
§1
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru w trybie zapytania ofertowego,
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi z zakresu „ Sprzedaż i dostawa środków
czystości” do budynku Urzędu Gminy Lubicz, 87-162 Lubicz, ul. Toruńska 21.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się przygotować środki czystości dla Zamawiającego w ciągu 24
godz. od chwili otrzymania konkretnego zamówienia.
2. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefaksu.
3. Wykonawca będzie dostarczał zamówienia na własny koszt wraz z rozładunkiem i
wniesieniem do budynku urzędu.
4. Miejsce dostawy : Urząd Gminy w Lubiczu ul. Toruńska 21
§3
1. Ceny za wykonanie zamówień, o których mowa w § 2 obowiązują wg cen jednostkowych
brutto, podanych w ofercie z dnia …………………chyba, że Zamawiający zamówi artykuły
wyższej jakości, których ceny są wyższe.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do : nie przyjęcia, żądania wymiany lub reklamacji
dostawy środków czystości w asortymencie niezgodnym z zamówieniem lub dostawy
środków w uszkodzonych opakowaniach lub złej jakości.
3. Reklamowanie dostarczonej partii zamówionych materiałów odbywać się będzie drogą
elektroniczną.
4. Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady w terminie 7 dni od dnia wniesienia
reklamacji.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność
Wykonawcy, za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem
przedmiotu zamówienia.
6. Łączna wartość zamówień za okres od podpisania umowy do 31.12.2018 roku nie
przekroczy 30.000 euro.

§4
1. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek
bankowy, w ciągu 14 dni, od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej
faktury VAT.
2. Datą zapłaty faktury, będzie data obciążenia konta Zamawiającego.
§5
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
- zwłoki w wykonaniu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego
każdorazowo w zamówieniu za każdy dzień zwłoki.
- zwłoki w usunięciu wad w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.
2. Karę, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego
rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu
żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej. Zamawiający jest upoważniony do
potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych,
jeżeli poniesiona szkoda przekracza kary umowne.
§6
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony do 31.12.2018 roku.
2. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu
wypowiedzenia.
§7
W sprawach nieunormowanych umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
§8
Wszelkie zmiany niniejszej umowy, mogą być dokonywane pod rygorem nieważności jedynie
w formie pisemnego aneksu, z podpisami osób upoważnionych przedstawicieli obu stron.
§9
Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle wykonania umowy, właściwy jest Sąd dla siedziby
Zamawiającego.
§ 10
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej
ze stron.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

