
Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości 

W związku z potrzebą zaopatrzenia Centrum Sportu Szamotuły Sp. z o.o. zwracam się z 

zapytaniem ofertowym o cenę artykułów wraz z dostawą do CS Szamotuły, ul. Sportowa 6, 

64-500 Szamotuły 

 

Nie stosuje się ustawy „Prawo zamówień publicznych”. Wartość zamówienia nie przekracza 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO. 

 

 

I. Zamawiający 

 

Centrum Sportu Szamotuły Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Sportowa 6, 64-500 Szamotuły 

NIP: 7872107758 

REGON: 302592018 

KRS: 0000492565 

 

 

II. Przedmiot zapytania ofertowego: 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości do Centrum Sportu Szamotuły 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Sportowa 6 , 64-500 Szamotuły 

zgodnie z ilością zawartą w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania. 

  

III. Termin realizacji i istotne warunki zamówienia: 

 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

2. Środki czystości będą dostarczone na koszt Dostawcy według cen jednostkowych 

określonych w ofercie Wykonawcy. 

 

3. Artykuły, o których mowa w ofercie, winny posiadać najwyższą jakość, sprawność oraz 

wydajność. 

  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przyjęcia, żądania wymiany lub reklamacji 

dostawy środków czystości w asortymencie niezgodnym z zamówieniem lub dostawy 

środków w uszkodzonych opakowaniach lub złej jakości. 

 

5. Przedstawiona cena powinna zawierać cenę netto plus podatek VAT dostawy środków 

czystości wraz z rozładunkiem i wniesieniem do budynku. 

 

6. Najważniejszym kryterium oceny ofert będzie cena brutto. 

 
7. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia. 

 

8. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze  

w ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę. 

 

9. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy 

żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego. 

http://szkola.wyszki.pl/zamowienia/422-zapytanie-ofertowe-na-dostawe-srodkow-czystosci


10. Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadku wystąpienia zmian w 

przedmiocie zamówienia. 

 

11.Termin wykonania zamówienia: od dnia wyboru Dostawcy, tj. 01.02.2021r. do 15.02.202r. 

 

12. Centrum Sportu Szamotuły Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaznacza,  

iż  Dostawca  może ulec zmianie w przypadku naruszenia zasad określonych  

w niniejszym zapytaniu. 

 

13. Oferty należy składać w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty lub osobiście na 

adres: Centrum Sportu Szamotuły Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Sportowa 6, 64-500 Szamotuły w zamkniętych kopertach: w terminie do 29.01.2021r. do 

godz. 7.00. Oferta musi zawierać nazwę zamówienia „ Oferta cenowa na dostawę środków 

czystości do Centrum Sportu Szamotuły Sp. z o.o” 

 

14. Formularz oferty należy sporządzić, na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 

zapytania ofertowego.  

  

15. Otwarcie ofert nastąpi 29.01.2021. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej administracji 

Centrum Sportu Szamotuły. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania w dn. 

29.01.2020 r. , zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie internetowej CS Szamotuły, zaś 

Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony telefonicznie. 

 

16. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Bartosz Węglewski tel. 794566588 

e – mail: b.weglewski@csszamotuly.pl 

  

Załączniki: 

Formularz ofertowy - załącznik nr 1 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 

 

 

………………………………..………………… 

/pieczęć wykonawcy/ 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

I.ZAMAWIAJĄCY 

 

Centrum Sportu Szamotuły Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Sportowa 6, 

64-500 Szamotuły 

 

 

 

II. WYKONAWCA 

Dane: 

 

Nazwa firmy: 

 

 

Adres firmy: 

 

 

NIP: 

 

 e-mail:  

  Nr faksu:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



W odpowiedzi na zapytanie ofertowe pt: : „Oferta cenowa na dostawę środków czystości do 

   Centrum Sportu Szamotuły Sp. z o.o. oferuję za przedmiot zamówienia następującą cenę: 
L.p. Przedmiot zamówienia Ilość Wartość brutto 

(łącznie w danym 

punkcie  

Uwagi 

1. Rękawiczki jednorazowe w rozmiarze L 25 opakowań po 100 sztuk   

2. Rękawiczki jednorazowe w rozmiarze M 25 opakowań po 100 sztuk   

3. Rękawiczki gumowe w rozmiarze L  40 sztuk   

4. Rękawiczki gumowe w rozmiarze M 40 sztuk   

5. Pronto do mebli 10 sztuk   

6. Ścierki mikrofibra 30cmx30cm  15 opakowań po 12 sztuk   

7. Ludwik 5l 12 sztuk   

8. Domestos żel 750 ml 30 sztuk   

9. Worki 35 Litrów 100 opakowań po 15 sztuk   

10. Worki 60 litrów 100 opakowań po 10 sztuk   

11. Worki 120 litrów 100 opakowań po 10 sztuk   

12. Mleczko CIF 750 ml 30 sztuk   

13. Wiadro z wyciskaczem  12 litrów 6 sztuk   

14. Mydło antybakteryjne 5l  5 sztuk   

15. Ajaks 5l 20 sztuk   

16. Płyn do szyb Clin 20 sztuk   

17. Płyn Cilit kamień i rdza 40 sztuk   

18. Tytan kamień i rdza z pompką 25 sztuk   

19. Zmywaki Kuchenne  12 opakowań po 5 sztuk   

20. Mopy sznurkowe  20 sztuk   

21. Miotła (zamiatacz drewniany) + trzonek  30 cm 10 sztuk   

22. Miotła (zamiatacz drewniany) + trzonek  40 cm 10 sztuk   

23. Szczotka wąska do szorowania  + trzonek 20 cm 10 sztuk   

24. Ściągawki do wody 40 cm 3 sztuki   

25. Packa na kij +kij aluminiowy  4 sztuki   

26. Płyn do dezynfekcji rąk ( zgodny z normami SANEPIDU) 

do dozowników automatycznych oraz pojemników na 

mydło 

100 litrów   

 

 

Razem słownie złotych brutto 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń. Akceptuję  termin  wykonania zamówienia określony w zapytaniu ofertowym. 

 

 

                                

 

……………………………………………… ………………………………. 

/miejscowość, data/       /podpis osoby upoważnionej/ 


