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Strzelce Opolskie, 03.03.2015 r. 

 

Zapytanie ofertowe 

na dostawę środków czystości 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 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 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  

17 marca 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 18 marca 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 01.04.2015 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 

brutto 

  Środki czystości          

1 Mydło w płynie, posiadające właściwości 
antybakteryjne –opakowanie  5 litrów 

op.   10  

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 Papier toaletowy, miękki 3 warstwowy , 
w standardowych rolkach  długości  min. 
19 m - min. 160 listków na rolkę op. 56 
rolek 

op   2  

5 Papier toaletowy biały, miękki, 2-
warstwowy, duża rolka, średnica rolki ok. 
18 cm 

szt.   20  

6 Ręczniki papierowe jednorazowe 
składane z zielonego papieru, dobre 
właściwości chłonne, pakowane po ok. 
4000 szt. 

op.   3  

7 Chusteczki higieniczne uniwersalne 2-

warstwowe, super miękkie, 

bezzapachowe, kolor biały, wymiary 

ok. 20x20 cm, opakowanie ok. 150 

sztuk 

op.  9  

        Suma:  

           

        Brutto  

 


