
Młochów, dn. 15.01.2018r.

Zapytanie ofertowe Nr 1/2018

na  sukcesywną dostawę środków czystości, higienicznych i innych

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

wyrażonej w złotych równowartości 30000 euro.

I. ZAMAWIAJĄCY

     Publiczne Przedszkole w Młochowie, ul. Źródlana 3, 05-831 Młochów

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem  zamówienia  jest  sukcesywna  dostawa  środków  czystości,  higienicznych  i

innych   zgodnych  z  formularzem  cenowym  do  siedziby  Publicznego  Przedszkola  w

Młochowie przy  ul. Źródlanej 3, 05 – 831 Młochów.

2. Dostawa  jest  bezpłatna  i  obejmuje  rozładunek  i  wniesienie  do  budynku  przedszkola

zamówionych towarów. Dostawa będzie realizowana na podstawie zamówienia składanego

telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną.

3. Wszystkie zamówione towary muszą być fabrycznie nowe oraz muszą posiadać atest PZH

lub równorzędny certyfikat.

4. Rozliczenie  transakcji  następować  będzie  przelewem na  konto  wskazane  na  fakturze  w

ciągu 14 dni  od  dnia  dostarczenia  do  siedziby zamawiającego  prawidłowo wystawionej

faktury przez Wykonawcę. 

5. Ilości  określone  w  formularzu  ofertowym  są  ilościami  szacunkowymi  Zamawiający

zastrzega sobie prawo do realizacji dostaw mniejszych ilościowo. Fakt niewykorzystania

szacunkowych  ilości  towaru  nie  może stanowić  podstawy do zgłoszenia  roszczeń  przez

Wykonawcę. 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

       Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2018 r.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

      O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

• posiadają  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;



Oferent powinien przedstawić ofertę zawierającą następujące dane:

• nazwę i adres wykonawcy, NIP, Regon;

• dane kontaktowe;

• wypełniony formularz cenowy.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna wpłynąć do siedziby Publicznego Przedszkola w Młochowie ul. Źródlana 3,

05-831  Młochów do  dnia  24.01.2018r.   do  godz.  12.00. Dopuszcza  się  następujące  formy

złożenia ofert:

• osobiście poprzez złożenie oferty w siedzibie Zamawiającego z oznaczeniem: Oferta na

dostawę środków czystości,

• przesłanie listem poleconym za pośrednictwem poczty ( decyduje data dostarczenia listu

do siedziby przedszkola ), 

• elektronicznie poprzez wysłanie oferty na adres mailowy:  teresaprzedszkole@wp.pl lub

przedszkolemlochow@wp.pl w tytule  maila  należy podać:  Oferta  na  dostawę środków

czystości.

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 24.01.2018r.

3.   Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4.   Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie.
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