Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
w Nowym Targu
Pl. Evry 4, 34-400 Nowy Targ
Tel. 18 533 01 63 e-mail: mcsir@mcsir.nowytarg.pl
Nowy Targ, dnia 14.01.2015 r.
Nasz znak: MCSiR.2512.1.2015
Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę środków i artykułów higienicznych dla potrzeb
Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu.
I.
WPROWADZENIE
Dyrektor Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu zaprasza do złożenia oferty na sukcesywną
dostawę środków i artykułów higienicznych dla potrzeb Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji
w Nowym Targu z siedzibą przy Placu Evry 4.
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.
2. Wartość szacunkowa zamówienia publicznego nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości
30.000 EURO (art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz.U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.))
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIA JĄCEGO
1. Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu
Plac Evry 4,
34 – 400 Nowy Targ, woj. małopolskie
NIP: 735-001-40-12
2. Informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:
Katarzyna Gal – Specjalista ds. kadr i płac MCSiR Nowy Targ
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków i artykułów higienicznych, które spełniają
wymogi zamieszczone w opisie stanowiącym załącznik nr 1.
2. Dostawy środków i artykułów higienicznych ma się odbywać sukcesywnie po zgłoszeniu zapotrzebowania
przez Zamawiającego. Dostawa oznacza dostarczenie przedmiotu zamówienia do obiektów Miejskiego
Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu na koszt Wykonawcy.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin wykonania zamówienia wynosi 7 dni robocze od dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia
w terminie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2015 r.
V. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT
1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej „Dostawa artykułów higienicznych na rzecz
Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu” do 26.01.2015r., do godz. 930 w sekretariacie
Pływalni Miejskiej w Nowym Targu (I piętro) w siedzibie Zamawiającego:
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu
Plac Evry 4,
34 – 400 Nowy Targ, woj. małopolskie

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2.
2. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, czytelnie w jednym egzemplarzu.
3. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
4. Oferta winna zawierać wszystkie koszty i składniki, niezbędne do wykonania przedmiotu
zamówienia.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
6. Do oferty należy dołączyć karty charakterystyki oraz próbniki asortymentu oznaczonego
symbolem *.
7. 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.

.................................... dnia ........................

……………………………………….
podpis i pieczęć

Załącznik nr 1

LP

Asortyment nazwa

J.M.

Cena netto (za
karton,
opakowanie,
sztukę)

Stawka Cena brutto (za
VAT
karton,
opakowanie,
sztukę)

Uwagi

1

* Mydło w płynie z gliceryną - szt.
koncentrat 5l

2

* Papier toaletowy Jumbo biały opako
19cm (12 rolek w opakowaniu) wanie
100% celuloza

3

* Papier toaletowy mała rolka
49 mb biały 100 % celuloza
dwuwarstwowy średnica rolki
12,5 cm ( 30 rolek w
opakowaniu)

4

* Ręczniki papierowe białe ZZ opako
20x200 – 4000 sztuk w
wanie
opakowaniu 80% bieli

5

* Ręczniki papierowe białe ZZ opako
Lux 20x200 – 4000 sztuk w
wanie
opakowaniu 100% celuloza

6

* Worki na śmieci 35l kolor
opako
czarny, grubość 6 ?m, HDPE, wanie
w jednej rolce 50 worków;
nawijane na rolkę, ( 50 rolek w
opakowaniu )

7

* Worki na śmieci 60l kolor
opako
czarny,grubość 30 ?m, LDPE, wanie
w jednej rolce 20
worków,nawijane na rolkę ( 20
rolek w opakowaniu)

8

* Worki na śmieci 120l kolor opako
czarny,grubość 35 ?m, LDPE, wanie
w jednej rolce 25
worków,nawijane na rolkę ( 10
rolek w opakowaniu)

9

* Siffex 1l preparat chemiczny szt.
do udrażniania syfonów i rur

cena w
przeliczeniu
na litr
koncentratu

10

Domestos 1l lub 5l

cena w

opako
wanie

szt.

LP

Asortyment nazwa

J.M.

Cena netto (za
karton,
opakowanie,
sztukę)

Stawka Cena brutto (za
VAT
karton,
opakowanie,
sztukę)

Uwagi

przeliczeniu
na litr
koncentratu
11

* Lawax koncentrat preparat
szt.
do polerowania PCV i lastriko
1l lub 10l ph 8,2

cena w
przeliczeniu
na litr
koncentratu

12

* Ecoflor fresh koncentrat
szt.
-antypoślizgowy preparat do
mycia podłóg w obiektach
sportowych DIN 18 032 ph 7,2
1l lub 10l

cena w
przeliczeniu
na litr
koncentratu

13

* Universal -płyn uniwersalny szt.
do mycia powierzchnikoncentrat ph 9,4 1l lub 10l

cena w
przeliczeniu
na litr
koncentratu

14

* Płyn do mycia szyb 1l lub
10l ph 7-8

szt.

cena w
przeliczeniu
na litr
koncentratu

15

Ludwik – płyn do naczyń 5l
lub 1l

szt.

cena w
przeliczeniu
na litr
koncentratu

16

Cif – mleczko do czyszczenia
1l lub 5l

szt.

cena w
przeliczeniu
na litr
koncentratu

17

E – Płyn do prania 5l

szt.

18

Vizir - proszki do prania biały i szt.
kolor 5kg

19

Miotła miękka o luźnej
szt.
strukturze włosa wykonanego z
PCV

20

Kij do miotły

szt.

21

Wiadro 10l plastikowe wraz z
koszyczkiem do mopa

szt.

22

Wiadro z prasą do wyciskania

szt.

LP

Asortyment nazwa

J.M.

23

Mop płaski składany 1m

24

Mop sznurkowy zwykły
bawełniany

25

Mop taśmowo kieszeniowy 40 szt.
cm z mikrofazy

26

Mop do systemu Agrafka 450 g

27

Uchwyt do mopa typu Agrafka

28

Uchwyt do mapa z tworzywa
ABS

szt.

29

Sztyl aluminiowy

szt.

30

Sztyl do mapa plastikowy lub
drewniany

szt.

31

Ściereczki do kurzu z
mikrofazy rozmiar 38x38
210g/m2

szt.

32

Zawieszki zapachowe do wc

szt.

33

Kostki zapachowe do wc

szt.

34

Odświerzacz powietrza w
koszyczku plastikowym

35

Krochmal 1kg

szt.

36

Ścierki bawełniane do naczyń

szt.

37

Szczotka do wc

szt.

38

Gąbki do naczyń 20 szt w
opakowaniu

opako
wanie

39

Druciaki

szt.

40

Zmiotka z szufelką

szt.

41

Ścierki do podłogi

szt.

42

* Mydełka hotelowe 20g
zapachowe 100szt. w kartonie

karton

43

Rękawiczki lateksowe,
opako
bezpudrowe, rozmiar s,m,l 100 wanie
szt w opakowaniu

Cena netto (za
karton,
opakowanie,
sztukę)

szt.

* należy dołączyć do oferty próbkę i kartę charakterystyki.

Stawka Cena brutto (za
VAT
karton,
opakowanie,
sztukę)

Uwagi

Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTOWY
Dane Wykonawcy
..............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………
( pełna nazwa, adres firmy oraz imię i nazwisko właściciela)
Strona internetowa: …………………………………….……………
Nr telefonu: ………………………………………………………….
E-mail: ……….………………………………………………………
Numer REGON: ...…………………………………….……………..
Numer NIP: …..………………………………….…………………..
Nawiązując do zaproszenia zawartego w zapytaniu ofertowym na sukcesywną dostawę środków i artykułów
higienicznych dla potrzeb Pływalni Miejskiej w Nowym Targu:
1. SKŁADAM (Y ) OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym.
2. OŚWIADCZAMY(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. do 31.12.2015r.
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. .............................., e-mail: ..............................

.................................... dnia ........................
podpis i pieczęć

……………………………………….

