'PUBLICZNA SZKOŁA P005TAVK1NA NR 14'
im. Orląt Lwowskich
w OStrowcu Świętokrzyskim
os. 5ta'Md 35, 27-400 Ostrowiec ŚwięlOkrzyski
tel. 41247 OGOG
NIP 661.23.03.999, REGON 290018311

Ostrowiec

ZAPYTANIE

Św. 04.01.2021 r.

OFERTOWE

Publiczna Szkoła podstawowa Nr 14 im. Orląt Lwowskich w Ostrowcu Świętokrzyskim,
osiedle Stawki 35 zaprasza do złożenia oferty na:
Zakup środków czystości w okresie od 20.01.2021r. do 31.12.2021r.
Termin realizacji zamówienia: od 20.0 1.2021r. do 31.12.2021r.
Tryb postępowania:
Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość me przekracza
w Publicznej Szkole Podstawowej nr 14 w Ostrowcu Św.

30 000 euro

Przedmiot zamówienia:
Załącznik nr l
Srodki czystości zamawiane są przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 14 przez cały rok
w różnych ilościach w zależności od zużycia. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe prosimy
podać cenę jednostkową poszczególnych produktów lub cenę i ilość produktów w opakowaniu
zgodnie z tabelą w załączniku.
Dodatkowe warunki zamówienia:
Kryteria oceny ofert:

dostawa w cenie zamówienia.

80 % cena
20 % jakość produktów.

Wartość zamówienia
nie może przekroczyć
łącznej kwoty: 30 000,00
Oferowana cena za wykonanie usługi może być negocjowana (w dół).

euro

netto.

Oferty należy przesłać na email: sekretariat@pspI4.ostrowiec.info
lub składać w sekretariacie
szkoły w terminie od dnia 04.01.2021r. do dnia 19.01.2021r. do godziny 12:00 na adres:
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Orląt Lwowskich
Ostrowiec Świętokrzyski
osiedle Stawki 35
Otwarcie ofert nastąpi 19.01.2021r. o godzinie 12.30 w siedzibie szkoły.
Szczegółowych informacji w zakresie realizacji zamówienia można uzyskać telefoniczne, pod
numerem telefonu: 041247-06-06 bądź w sekretariacie szkoły w godzinach od 7.30 do 15.30.

DYREKTOR
PUBLICZNEJSZKOlY

ostrowc

STAWOWEJNR 14

krzyskim

(podpis i pieczęć dyrektora szkoły)
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,PUBLICZNA SZKOŁA POO<;fAWOWA NR 14'
im. Orląt lwowskiCh .
w OstroWCuświętOkrzyśSkun
ki
os Stawki35, 27.400 Ostrowiec W1ętokrzys
.
tel 412470606
NIP 661.23.03.999, REGON 290018311

Załącznik nr l
do Zapytania Ofertowego

FORMULARZ
Przedmiot zamówienia

L.p
I.
2.
,

Preparat do nabłyszczania podłóg
Preparat do mycia i nabłyszczania podłóg

~. Płyn do mycia podłogi

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Preparat do czyszczenia sanitariatów
Preparat do usuwania uporczywego brudu
Pasta wysokopołyskowa
Płyn do mycia paneli i drewna PCV
Płyn do

wc

1,25 mi (gęsty, wydajny)

10.

Worki na śmieci grube 351
Worki na śmieci grube 601

11.

Worki na śmieci grube 1201

\2.
13.
14.

Papier toaletowy do podajników

15.

Płyn do szyb zapas

16.
17.

Mleczko do czyszczenia
Płyn do mycia naczyń l L (gęsty, wydajny)

18.

Płyn do mycia naczyń 51 (gęsty, wydajny)

19.
20.

Zawieszka do WC
Wiadro do mopa z wyciskaczem

21.

Mop sznurkowy - końcówka
Mop płaski zmikrofibry

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Ręcznik papierowy składany
Płyn do szyb z rozpryskiwaczem

Mop plaski - końcówka
Pielucha tetrowa
Szufelka + zmiotka
Szczotka do zamiatania
Kij do szczotki - drewno
Proszek do prania 4,2 kg
Dozownik na papier/ręcznik
Kosz na śmieci uchylny

OFERTOWY
Jednostka
miary

Jednostkowa
cena netto

Jednostkowa
cena brutto
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