
Werbkowice, dnia 18.07.2022 r.

Z.S.P.W. 6140.3.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zespół Szkolno -Przedszkolny w Werbkowicach kieruje zapytanie cenowe na  dostawę 
środków czystości, higieny i codziennego użytku do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w 
Werbkowicach

1. Jednostka prowadząca sprawę/znak sprawy

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Werbkowicach

Znak sprawy: Z.S.P.W.6140.3.2022

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa  środków czystości, higieny i codziennego użytku. Rodzaj
dostarczanych produktów przedstawia formularz cenowy stanowią załączniki formularze cenowe
Nr  1-3  do  niniejszego  zapytania.  Rodzaj  dostarczanych  produktów  w  danym  miesiącu  będzie
zależał od potrzeb Zamawiającego i będzie się odbywał po telefonicznym zgłoszeniu potrzeb przez
Zamawiającego. Ustala się termin realizacji zamówienia do 31 grudnia  2022 r.
W okresie obwiązywania umowy będą obowiązywały ceny produktów wskazane w formularzach
cenowych.

3. Rodzaj zamówienia (należy wskazać odpowiednio usługi, dostawy lub roboty budowlane)
dostawa

4. Wymagany okres gwarancji (jeśli dotyczy)
nie dotyczy
……………………………………………………….
5. Miejsce i termin składania ofert - do dnia 26.08.2022 r.  do godz. 15.00
……………………………………………………….
6. Kryteria oceny ofert, które zostaną zastosowane przy wyborze oferty (obligatoryjnym kryterium 
jest cena; można stosować też inne kryteria odnoszące się do charakteru i właściwości przedmiotu 
zamówienia) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne asortymenty 
dostaw określone w formularzach cenowych (załączniki od nr 1do 7)

1) Nazwa kryterium  - cena 100%  
2) Dopuszcza się złożenia częściowych ofert.

7. Warunki płatności. w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury. Wynagrodzenie będzie płatne
w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury p[oz dostarczeniu towaru do Zamawiającego.
Wykonawca przedłoży fakturę wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie usługi do dnia 10



każdego miesiąca następnego po wykonaniu dostawy.

8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, telefon,
e-mail)
Anna Kozyra tel. 846572026

9.  Sposób  przygotowania  oferty  –  ofertę  należy  złożyć  elektronicznie  na  adres  
kadry @sp.werbkowice.pl

10. Załączniki do Zapytania ofertowego przekazywane wykonawcom (mogą nimi być np. przedmiar
robót, dokumentacja techniczna, projekt umowy, wzór formularza oferty itp.)
1) formularz  oferty
2) formularze cenowe
3) ..........................................

Sporządził:
.......................................................................................
data i podpis pracownika prowadzącego postępowanie

Akceptuję:

.......................................................................................
data i podpis bezpośredniego przełożonego pracownika

Zatwierdzam:

...................................................................................…
data i podpis Dyrektora/osoby upoważnionej


