
 

                                                                                                                   Prudnik, dnia 01.12.2014 r.
L. p. 17 nr DE2420.5.2014
                                               
Zarząd Budynków Komunalnych w Prudniku zaprasza  do złożenia oferty cenowej  na   dostawę środków
czystości na potrzeby  Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku na rok 2015

Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Szczegółowy  wykaz  zamówionych  środków  czystości  stanowi  załącznik  nr  1  do  niniejszego

zaproszenia.
2. Dostawa środków czystości następować będzie sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego od

dnia 02.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.
3. Zamawiający zastrzega  sobie  możliwość niewykorzystania  zamówienia  w zakresie  ilościowym i

wartościowym przedmiotu  zamówienia,  bez prawa Wykonawcy do  dochodzenia  roszczeń  z  tym

faktem związanych. 

4. Dostawy  będą  realizowane  na  podstawie  zamówienia  dokonanego  przez  Zamawiającego.
Zamówienie  może  być  dokonane  także  drogą  telefoniczną  lub  faksem  na  numer  telefonu
Wykonawcy……………..

5. Zamówione  środki  czystości  Wykonawca  dostarczy  do  siedziby  Zamawiającego  własnym
transportem w terminie 24 godzin od daty złożenia zamówienia.

6. Koszt transportu wliczony jest w cenę towaru.
7. Dostawy realizowane będą w dni pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku w godzinach

od 700 do 1500.

Rodzaj wynagrodzenia i płatność:
1. Po  dokonaniu  dostawy  zamówionego  towaru  Wykonawca będzie  uprawniony  do  wystawienia

faktury, w której przy wyliczaniu należności za dostarczony towar za podstawę brane będą ceny
jednostkowe określone w ofercie.

2. Ceny określone w ofercie nie mogą ulec zwiększeniu w okresie obowiązywania umowy
3. Zapłata faktury nastąpi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego na konto

bankowe Wykonawcy w banku……………………………………………
Kary:

1. W  przypadku  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  umowy  lub  jej  części  Wykonawca
zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,2 % wartości
zamówionej partii środków czystości za każdy dzień zwłoki.

Kryteria oceny oferty:   -   Cena netto 100 %, do której zostanie doliczony należny podatek VAT 

Zastrzeżenie: Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, prawo zmiany warunków lub
odwołania  zaproszenia  do  składania  ofert,  oraz  prawo  zamknięcia  postępowania  bez  wyboru  oferty  na

każdym jego etapie. 

Termin składania oferty cenowej: -  

1. Do dnia 08.12.2014 r. do godziny 15:00 na adres: Zarząd Budynków Komunalnych w Prudniku,
ul. Piastowska 42, 48-200 Prudnik, w sekretariacie, pok. nr 14. 
2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie opisanej:  Oferta na dostawę środków
czystości na potrzeby Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku na rok 2015. Należy wskazać
nazwę Wykonawcy
 3. O terminie złożenia oferty, w tym przesłanej pocztą decyduje data wpływu do Zamawiającego.
4.  Zamawiający  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  zdarzenia  wynikające  z  niewłaściwego  oznakowania
koperty  (opakowania)  lub  brak  którejkolwiek  z  wymaganych  informacji  oraz  za  złożenie  koperty
(opakowania) w innym miejscu niż wskazane w pkt. 1
5. Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego.
6. Oferty złożone po terminie będą zatrzymane przez Zamawiającego bez otwierania. 

Zarząd Budynków Komunalnych    tel. (077) 436-38-84 ,436-23-10 

48-200 Prudnik ul. Piastowska 42                  NIP-755-000-84-24 



Do oferty należy dołączyć dokumenty :

1. Pełnomocnictwo  do  złożenia  oferty  i  zawarcia  umowy podpisane  przez  uprawnionych

przedstawicieli  Wykonawcy   lub  poświadczona  przez  nich   za  zgodność  z  oryginałem  kopia
pełnomocnictwa

Zamawiający  zawiadomi  Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty,  o  złożonych  ofertach  i  wyborze

najkorzystniejszej oferty, umieszczając informację na stronie www.zbkprudnik.pl oraz na tablicy ogłoszeń w
siedzibie ZBK w terminie 30 dni po upływie terminu złożenia ofert. W tym okresie Wykonawcy pozostają

związani ofertą.
Jeżeli  Wykonawca,  którego oferta  została  wybrana,  uchyli  się  od  zawarcia  umowy,  Zamawiający może

wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Osoba do kontaktu:       W zakresie przedmiotu zamówienia Pan Alfred Kostka tel. 77 436 38 84 wew. 45

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę cenową. 

Do niniejszego postępowania nie ma zastosowania ustawa prawo zamówień publicznych.
                                                                                       

                                                                                                                    …………………………………..
                                                                                                                         Kierownik Zamawiającego Zdzisław Pikuła



                                                                                            
                                                                                                                Załącznik nr 1 do wniosku

OFERTA CENOWA

Ja/My,  niżej  podpisany/ni  działając  w  imieniu  i  na  rzecz:  pełna  nazwa  Wykonawcy,  adres  siedziby
Wykonawcy)

…………………………………………………………………………………………………………..
REGON...........................................................nr 
NIP…………………………………………………………………….
nr konta 
bankowego:...........................................................................................................................................................
.
nr tel........................................................nr 
faksu................................................................................................................
e-
mail........................................................................................................................................................................
...........
w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na  dostawę środków czystości na potrzeby  
Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku na rok 2015 – składamy niniejszą ofertę :

wartość brutto całej dostawy..........................................................zł

podatek VAT.............%....................................................................zł

wartość netto całej dostawy.............................................................zł

w tym:

1 2 3 4 5 6 7

    Cena Stawka Wartość 

Lp. RODZAJ ARTYKUŁU J.m. Ilość jed. podatku netto

    netto. VAT kol 4x5
l Krem do rąk  (50 ml) NIVEA szt. 750  23  

2
Mleczko do czyszczenia mebli SILIX (250 ml)

szt. 6  23  

3
Mleczko do czyszczenia urządzeń sanitarnych 700
ml YPLON szt. 30  23  

4 Mydło kostka 100 g  LUKSJA szt. 1400  23  
5 Mydło w płynie 5l ROSA szt. 12  23  

6
Odświeżacz powietrza   (300 ml-400 ml) BRAIT

szt.
65

 23  
7 Pasta BHP 500g szt. 425  23  
8 Pasta do podłogi 1,5 l FLOR szt. 6  23  

9
Papier toaletowy biały przemysłowy 19 cm 
tarambola rolka 600  23  

10 Papier toaletowy mały szary rolka 500 23  
11 Płyn do mycia naczyń 5l POWER szt. 12  23  
12 Płyn do szyb  (500 ml) YPLON szt. 25  23  
13 Płyn do WC 5l DOMESTOS szt. 22  23  
14 Proszek do prania 600g GRAND MAXIMO szt. 220 23  
15 Proszek do prania 9kg GRAND MAXIMO szt. 28  23  
16 Ręcznik kąpielowy 70 cm x 140 cm szt. 75  23  

17
Ręcznik kuchenny biały dwuwarstwowy pojedyncza 

rolka 1000  23  



18

Ręcznik papierowy do rąk biały typu z-z  (150-200
listków w pojedynczym pakiecie) przeznaczony 
do dozowników Merida karton 60  23  

19 Rękawice gumowe ENGEL para 360  23  
20 Kostki wc szt. 10  23  
21 Zapas do wc szt. 120  23  

22
Szczotki-miotły bez kija plastikowe przeznaczone 
do sprzątania klatek schodowych, szerokość 25 cm

szt.
60  23  

23 Ścierki podłogowe BIAŁE szt. 1000  23  

24
Uniwersalny płyn do mycia 5l TYTAN 

szt.
20

 23  
25 Worki folia 35l w opakowaniu 10 szt. szt. 80  23  
26 Worki folia 160l GARDEN szt. 120  23  
27 Żel do WC 360 ml BREF szt. 36  23  
28 Ścierki małe uniwersalne szt. 24 23
SUMA NETTO  

                                     

                                                                                …........................................................................
                                                                                         podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej             


