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Nazwa jednostki, adres oraz numer telefonu pracownika prowadzącego postępowanie

ZAPYTANIE OFERTOWE

Potencjalni dostawcy

Dokładna nazwa i adres wykonawcy

Zamawiający Gmina Miasto Rzeszów - Szkoła Podstawowa Nr22 zOddziałami lntegracyjnymi
w Rzeszowie, ul. Ptasia 2.
zaprasza do złożenia ofeń na:

zakup i sukcesvwna dostawa środków czvstości i artvkułów hiqienicznvch dla
ootrzeb §zkołv podstawowei Nr 22 z oddziałami lnteqracvinvmi w Rzeszowie.
ul. Ptasia 2.

Nazwa pzedmiotu zamówienia

1. Opis przedmiotuzamówienia:

Zakup i sukcesywna dostawa na ko§zt dostawcy środków czystości i artykułów higienicznych
pzeznaczonych dla szkoły przez okres 12 miesięcy. Dokładna lista środków oraz szacunkowa
ilośc w załączniku nr ,l.

2. Warunki realizacjizamówienia:

Dostawca zagwarantuje dostępność towaru i ustaloną cęnę przez kolejne 12 miesięcy od daty
podpisania umowy. Termin realizacji zamówienia nie będzie dłuższy niż2 dni robocze, Dostawy
będą realizowane sukcesywnie w miarę potrueb zamawiającego i lozliczane na podstawie
wystawionych faktur. Termin fiatnościfaktury to 14 dni. Dostarczane środki mają mieć minimum 3
miesięczny termin przydatności do użycia.

3. Okres gwąrancji:
nie dotyczy

4, Miejsce itermin składania ofeń:

Ofeńy (załącznik nr 1 i 3) naleźy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
kierownik@sp22.resman.pl do 16 listopada 2021 do godz. 9:00.
Po wyboze najkozystniejszej ofeńy dany wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie, a
pełna informacja zostanie opublikowana na BlP.

5. Termin wykonaniazamówienia:

Od chwili podpisania umowy przez kolejne 12 miesięcy.



6, Opissposobu przygotowania ofeĘ:

Do zapytania dołączona jest szczegółowa lista środków do mycia i dezynfekcji oraz art.
higienicznych wraz z szacunkową ilością danego ańykułu (na podstawie zuzycia w minionym roku)
która jest podstawą do pzygotowania ofeńy. W tabeli znajdują się informacje co do których
środków zamawiający dopuszcza zamienniki.

7, Opis kryteriówoceny ofeń, ich znaczenie isposób oceny

Najniższa cena, waga kryterium 100o/o

8. Osoba wyznaczona do kontaktu:

Rafał Filip - kierownik gospodarczy

Tel, 17 748-25-28

Uwagi:
- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania
plzyczyny.
- Wykonawcy, których ofeńy nie zostaną wybrane nie mogą składać roszczeń z tytułu
przygotowania i złozenia ofeńy,
- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
- W toku oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofeń.
- Oferent może pzed upływem terminu składania ofeń zmienić lub wycofac swoją ofertę.

Sporządził *: zatwierdził:

9. Załączniki:

1. Lista środkow

2. Wzór umowy

3. Wzórofeńy


