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ZAPYTANIE OFERTOWE
Potencjalni dostawcy

Dokładna nazwa i adres wykonawcy

Zamawiający Gmina Miasto Rzęszów -Szkoła Podstawowa Nr 22 zOddzińarrń
Integracyjnymi w Rzęszowie, ul. Ptasia2

zaprasza do ńożęnia ofert na:

zakup i sukcesywna dostawa środków chemicznvch i artvkułów higienicznvch

dla potrzeb szkołv podstawowei Nr 22 z oddziałami Inteeracvinvmi w

Rzeszowie ul. Ptasia 2.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup i sukcesywna dostawa na koszt dostawcy środków chemicznych i artykutów
higienicznych przeznaczonych dla szkoły wg Zafącznika 1.

2. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
sp2Zint@gmail.com do 2 grudnia2O2O roku do godziny 9:00
Po wyborze najkorzystniejszej oferty dany wykonawca zostanie poinformowany
telefonicznie, a pełna informacja zostanie opublikowana na BlP.

3. Termin wykonania zamówienia:

Od dnia 14 grudnia 2O2a r. przez kolejne 12 miesięcy dostawca zagwarantuje
dostępność towaru i ustaloną cenę. Termin realizacji zamówienia nie będzie dłuższy
niż 2 dni. Dostawy będą realizowane sukcesywnie w miarę potrzeb zamawiającego.

4. Opis §po§obu przygotowania oferty
Do zapytania dołączona jest szczegółowa lista środków do mycia i dezynfekcji oraz
art. higienicznych wrazz szacunkową ilością danego artykułu (na podstawie zużycia
w minionym roku) która jest podstawą do przygotowania oferty. W tabeli znajdują
się informacje co do których środków zamawiający dopuszcza zamienniki.



5. Opis kryteriów oceny ofeńo iehznaczenie i sposób oceny
Najniższa cena, waga kryterium I00%

6. Osoba do kontaktu:
Rafał Filip - kierownik gospodarczy
te|.I7-748-25-28

Uwagi:

- Zamawiający zastzega sobie prawo uniewaznienia postępowania na kazdym etapie
bez podaniaprzyczyny.
- Wykonawcy, których ofeĘ nie zostaną wybrane nie mogą składać roszczęilztytLlŁu
przygotowania i ńożęnia ofeĘ.
- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
- W toku oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
- Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją
ofertę.
- Termin płatności, przelew 14 dni.

zatwierdził:.

6. Załącznikiz
* szczegółowa lista środków

Podpis i pieczęć kierownika jednostki


