Żmigród, 26.06.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CHEMII
BASENOWEJ
DLA POTRZEB OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W ŻMIGRODZIE

I. WPROWADZENIE
Zespół Placówek kultury w Żmigrodzie zaprasza do złożenia oferty na dostawę chemii basenowej
dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie.
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.
2. Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona zgodnie z ustawą Prawo zamówień
publicznych i wynosi poniżej 30 000 EURO.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
1. Zespół Placówek Kultury
ul. Wrocławska 12
55-140 Żmigród
NIP: 915-000-40-56
2. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:
Stanisław Chorążyczewski – Kierownik OSiR – numer tel. 696 472 639.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa chemii basenowej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagań Zamawiającego dla poszczególnych
artykułów chemii basenowej wg załącznika nr 1.
3. Dostarczenie chemii basenowej powinno być realizowane transportem własnym Wykonawcy i na
jego koszt. Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas przewozu. Dostawa
oznacza dostarczenie przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego oraz ich wniesienie do
miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin wykonania zamówienia wynosi max. 3 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego
zamówienia.

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące warunki:
1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie;
3) dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

IX. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (za pośrednictwem poczty e-mail):
info@zpk-zmigrod.eu; do dnia 1.07.2014 roku, do godz. 1500.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania.
2. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu.
3. Oferta winna być podpisana przez właściciela lub osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy.

Załącznik nr 1

L.P.

Asortyment nazwa

J.M.

1

Podchloryn sodu

około 700 kg/tydzień

2

Flockmix ultra płynny (koagulant)

około 350 kg/tydzień

3

Korektor pH minus płynny (kwas siarkowy
50%)

około 80 kg/tydzień

Cena netto
(np. za 1 paczkę,
sztukę)

Wartość VAT

Cena brutto
(np. za 1 paczkę,
sztukę)

Cena musi obejmować w kalkulacji wszystkie koszty i składniki, niezbędne do wykonania
przedmiotu zamówienia. Przy wyliczaniu wartości cen poszczególnych elementów należy
ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny.

Żmigród, dnia 27.06.2014

……………………………………….
podpis i pieczęć

Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTOWY
Dane Wykonawcy
................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………...……………
………………………………………………………………………………………..….…
( pełna nazwa, adres firmy oraz imię i nazwisko właściciela)
Strona internetowa ;
…………………………………………………………………………………….……………
Nr telefonu :
………………………………………………………….………………………………………
Numer faksu :
…………………………………………………………………………….……………………
Numer REGON :
………………………………………………………………………………….……………..
Numer NIP :
…………………………………………………………………………….…………………..
Nawiązując do zaproszenia zawartego w zapytaniu ofertowym na dostawę środków czystości na
potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie
1. SKŁADAM (Y ) OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem
ofertowym.
2. OŚWIADCZAM (Y), że zapoznaliśmy się dokładnie z warunkami udziału w postępowaniu i
uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
3. OFERUJEMY (Y) wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: wg załącznika nr 1
4. ZOBOWIĄZUJE (MY) SIĘ do realizacji zamówienia zgodnie z zapisami i w terminie podanym
w zapytaniu ofertowym.
5. GWARANTUJE (MY) okres stałości cen na czas obowiązywania umowy tj. 1 rok.
6. UDZIELAM (Y) gwarancji, że towar jest dobrej jakości i wolny od wad oraz posiada wymagane
atesty i certyfikaty.
8. OSOBĄ UPOWAŻNIONĄ do kontaktu z Zamawiającym w przypadku udzielenia nam
zamówienia jest :
.............................................................. , tel. ..............................
.................................... dnia ........................

……………………………………….
podpis i pieczęć

