
                                        
 
POKL/9/2014 

1 
 

Strzelce Opolskie, 31.12.2014 r. 

 

Zapytanie ofertowe 

na dostawę środków czystości na 2015 rok na realizację projektu p.n. 

"Inwestycja w edukację przedszkolną" w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.1. Wyrównywanie szans 

edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 

świadczonych w systemie oświaty. 

 

 
ZAMAWIAJĄCY: 

 

Przedszkole Publiczne nr 10 w Strzelcach Opolskich 

 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

 
Dostawa środków czystości na 2015 rok, na realizację projektu p.n. "Inwestycja 

w edukację przedszkolną" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej 

jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

 
Przedszkole Publiczne nr 10 zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na 

dostawę środków czystości na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

zapytania ofertowego, do realizacji projektu p.n. "Inwestycja w edukację 

przedszkolną" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.1. 

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. 

Wymagania ilościowe i jakościowe dotyczące przedmiotu zamówienia  zawarte 

są w załączniku nr 1 (Szczegółowy opis zamówienia). 

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT  

 
 

Ofertę należy przesłać listownie lub złożyć osobiście w siedzibie Przedszkola 

Publicznego nr 10 w Strzelcach Opolskich ul. Asnyka 6, 47 – 100 Strzelce 

Opolskie  
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lub przesłać mailem na adres: 

biuro@iwep-pp10.pl , 

 

w terminie do dnia  

16 stycznia 2015 r do godziny 12.00 

z dopiskiem: „ Inwestycja w edukację przedszkolną – środki czystości” 

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA  

 
Odpowiedzi na zapytanie ofertowe, które wpłyną po wyznaczonym terminie 

składania nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert.  

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie, 

faksem lub drogą mailową najpóźniej w dniu 20 stycznia 2015 r. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty. Do 

zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. 

  

mailto:biuro@iwep-pp10.pl
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Przedszkola Publicznego nr 10  
w Strzelcach Opolskich  
ul. Asnyka 6,            
47 – 100 Strzelce Opolskie 
Tel. (77) 461 20 51 

e-mail: biuro@iwep-pp10.pl 
 

 

OFERTA – FORMULARZ CENOWY                    
 

Nazwa wykonawcy:  

Siedziba:  

NIP:  

Osoba do kontaktu:  

Nr telefonu:  

Adres e-mail:  

 

1. Składam/y ofertę zgodnie z wymaganiami i opisem zawartym w Zapytaniu ofertowym na kwotę: 
 

 
 

Wartość brutto dostawy…………………………… zł 

 

Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

2. Zobowiązuję/emy się do wykonania dostawy  w terminie maksymalnie do 06.02.2015 r. 

3. Oferuję/emy następujące warunki płatności: przelew 14 dni od daty bezusterkowego odbioru dostawy oraz 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

4. Wszelką  korespondencję w spawie niniejszego postępowania  należy kierować na adres: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym jest p. ………………………………………………………………… 

Tel/fax: …………………………………………………, adres e-mail: …………………………………………………………………… 

 
 
 
 
                                                                   
…………………………, dnia …………………….. r.                                   …………………………………………………………… 
                                                                                   podpis osoby uprawnionej 
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Załącznik nr 1 

 

LP                                           

TABELA ELEMENTÓW       

j. 

m.  

Wartość 

jednostkowa 

bez podatku 

VAT  

Ilość Suma 

netto 

  Środki czystości          

1 Płyn do szyb z pistoletem na bazie 

alkoholu ,formuła antystatyczna 

zapobiegajaca szybkiemu osadzaniu 

kurzu, nie pozostawiajacy smug - nie 

wymaga polerowania (opakowanie 

min. 1L) 

l   6  

2 Płyn do mycia naczyń, gęsty z 

możliwością stosowania jako 

koncentrat, łagodny dla skóry dłoni  

musi posiadać certyfikat 

jakości,opakowanie min. 5 l 

op.   6  

3 Płyn do mycia podłóg o świeżym 

zapachu kwiatów  
l   10  

4 Płyn do WC z przeznaczeniem do 

mycia i dezynfekcji muszli 

ustępowych i innych ceramicznych 

urządzeń sanitarnych. Do czyszczenia 

osadu kamiennego, brudu i innych 

nalotów, działający bakteriobójczo, o 

konsystencji żelu, butelka ze specjalną 

szyjką, o łagodnym nie drażniącym 

zapachu, opakowanie min. 1250 ml 

op.   15  

5 Płyn do płukania tkanin o 

przyjemnym zapachu, zmiękczający 

wodę op. min.1 l 

op.   7  

6 Płyn do mycia i dezynfekcji 

powierzchni zmywalnych mających 

kontakt z żywnością, dzięki 

zawartości aktywnych NANO 

cząsteczek niszczy bakterie, grzyby 

oraz zarodniki, posiadający atesty, poj. 

ok. 0,6 l 

op.   2  

7 Preparat do czyszczenia lodówek w 

butelce z pistoletem, szybko schnący, 

mający przyjemny, świeży zapach, 

czyszczący lodówkę szybko i 

higienicznie, nie pozostawiając 

op.   5  
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żadnych zacieków, op. min. 500 ml  

8 Płyn myjący do zmywarek 

gastronomicznych, koncentrat 

sprawdzający się zarówno w twardej, 

jak i miękkiej wodzie,wymaga 

automatycznego dozowania, poj. ok. 

20 l 

op.   2  

9 Preparat nabłyszczający do płukania 

naczyń w zmywarkach 

gastronomicznych, nadający idealny 

połysk, zapobiegający powstawaniu 

zacieków i osadzaniu się 

kamienia,poj. min. 10 l 

op.   1  

10 Preparat do odkamieniania zmywarek 

gastronomicznych do stosowania na 

powierzchniach stalowych, 

niklowanych , chromowanych i 

miedzianych, poj. ok. 1 l 

op.   5  

11 Sól zmiękczająca wodę do zmywarek 

gastronomicznych w tabletkach, op. 

ok. 25 kg 

op.   2  

12 Papier toaletowy, miękki 3 

warstwowy , w standardowych 

rolkach  długości  min. 19 m - min. 

160 listków na rolkę op. 56 rolek 

op.   2  

13 Papier toaletowy biały, miękki, 2-

warstwowy, duża rolka, średnica rolki 

ok. 18 cm 

szt.   20  

14 Worki na śmieci 60 l -  z 

wytrzymałego materiału, pakowane po 

20 sztuk 

op.   5  

15 Worki na śmieci 35 l -  z 

wytrzymałego materiału, pakowane po 

20 sztuk 

op.   10  

16 Worki na śmieci 120 l – z 

wytrzymałego materiału, pakowane po 

10 sztuk 

op.   10  

17 Worki papierowe do odkurzacza typu 

Zelmer Syrius 1600 ST 
szt.   20  

18 Filtry wylotowe HEPA H11 do 

odkurzacza typu Zelmer Syrius 1600 

ST 

szt.   7  

19 Uniwersalna gąbka do mycia naczyń, 

wykonana z trwałej gąbki oraz 

szorstkiej włókniny,  min. rozmiar 

szt.   10  
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10x6,5 cm 

20 Zmywak do powierzchni teflonowych, 

wrażliwych na zarysowania, 

metalizowany 

szt.   5  

21 Ręczniki papierowe jednorazowe 

składane z zielonego papieru, dobre 

właściwości chłonne, pakowane po 

ok. 4000 szt. 

op.   3  

22 Ręczniki papierowe jednorazowe w 

rolce, białe, miękkie, 2-warstwowe, 

dobre właściwości chłonne, pakowane 

po 2 rolki 

op.   4  

23 Ściereczka domowa uniwersalna, do 

usuwania brudu na sucho i mokro z 

każdego rodzaju powierzchni, dobrze 

wchłaniająca wodę, nadająca się do 

wielokrotnego prania, wymiary ok. 34 

x 38 cm 

szt.   15  

24 Mleczko do czyszczenia usuwające 

brud, tłuste plamy,osad z kamienia, 

rdzy i mydła,nie uszkadza 

powierzchni, łatwe do spłukiwania, o 

świeżym zapachu , op. min. 750 ml 

op   6  

25 Proszek do prania kolorowego w 

temp. do 90 stopni,o miłym zapachu, 

opakowanie- min. 2kg 

op.   5  

26 Proszek do prania białego w temp. do 

90 stopni,o miłym zapachu, 

opakowanie-min.2kg 

op.   5  

27 Proszek do szorowania -

drobnoziarnista substancja do 

powierzchni ceramicznych, 

emaliowanych oraz płytek, 

skoncentrowany i wydajny, nie 

rysujący powierzchni, pojemność ok. 

500 g 

szt.   8  

28 Odkamieniacz do czajnika min. 200g, 

szybko i skutecznie usuwający kamień 

z elementów grzejnych 

szt.   5  

29 Ściereczka do kurzu z mikrofibry szt.   5  

30 Płyn odtłuszczający uniwersalny o 

szerokim zastosowaniu i dużej 

koncentracji,   min. 750 ml (zapas) 

op.   5  

31 Preparat w aerozolu do czyszczenia 

mebli, zapobiegający osadzaniu się 
szt.   3  
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kurzu, pozostawiający przyjemny 

kwiatowy zapach, w pojemnikach ok. 

400 ml 

32 Szczotka do wc plastikowa biała, w 

komplecie ze stojakiem 
szt.   2  

33 Mop płaski z nakładką - trwały drążek 

aluminiowy z rączką o ruchomym 

obrotowym przegłubie przeznaczony 

do pracy bezdotykowej, płaski 

bawełniany mop. 

szt.   1  

34 Zmiotka z łopatką plastikowa, łopatka 

posiada gumkę, ułatwiającą zgarnianie 

brudu 

szt.   1  

35 Płyn do usuwania kamienia i rdzy z 

toalet, łazienek, kuchni, działający 

bakteriobójczo i dezynfekująco, o 

gęstej konsystencji - żel posiadający 

certyfikat, min. 750 ml 

op.   8  

        Suma:  

           

        Brutto  

 


