
 
Nowy Targ, dnia 16.01.2020 r. 

 

 
ZAPYTANIE  OFERTOWE 

na zakup i dostawę środków czystości 

 

I. Nazwa i adres zamawiającego: 

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Nowym Targu 

al. Mikołaja Kopernika 28, 34-400 Nowy Targ 

tel. (18) 2662796, e-mail: sp2@nowytarg.pl 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

Sukcesywna dostawa środków czystości w 2020 roku do Szkoły Podstawowej Nr 2                  

w Nowym Targu.                           

 

III. Warunki realizacji dostaw: 

1. Dostawy realizowane będą od dnia podpisania umowy sukcesywnie do 15 grudnia 2020 r. 

2. Ilość asortymentu będzie wynikać z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego. Szacowane 

ilości podane w Szczegółowym wykazie zamówienia (Załącznik nr 1 do Zapytania 

ofertowego) nie są wiążące dla Zamawiającego przy realizacji umowy, są podstawą dla 

Wykonawcy do sporządzenia oferty. 

3. Zakup i dostawa środków czystości dla potrzeb Zamawiającego następować będzie partiami,    

a wielkość każdej partii wynikać będzie z jednostronnych dyspozycji zgłoszonych na piśmie 

przez Zamawiającego. 

4. Oferent podejmuje się dostawy wszystkich środków czystości zawartych w Szczegółowym 

wykazie zamówienia (Załącznik nr 1) własnym środkiem transportu do siedziby 

Zamawiającego w terminie 3 dni od daty przyjęcia zamówienia. 

5. W ramach kwoty umownej Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany asortymentu 

środków czystości określonego w Załączniku nr 1, który stanowi orientacyjne zestawienie 

rodzaju zamawianych artykułów. 

6. W przypadku dostarczenia asortymentu niezgodnego z warunkami zamówienia Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do reklamacji, która powinna być zrealizowana w ciągu 3 dni 

roboczych od daty zgłoszenia. Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy towar na 

nowy, wolny od wad. 

IV. Procedura sporządzenia oferty: 

1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Oferta powinna mieć formę pisemną i być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania 

lub komputerze oraz podpisana (własnoręczny podpis) przez osobę upoważnioną do 

reprezentacji Wykonawcy. 

3. Składając ofertę Wykonawca musi przedłożyć: 

a) wypełniony Szczegółowy wykaz zamówienia (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do 

niniejszego Zapytania ofertowego), 

b) wypełniony Formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego 

Zapytania ofertowego), 

c) zaakceptowany wzór umowy stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania 

ofertowego (każda strona umowy ma być parafowana). 

4. Wszelkie poprawki lub zmiany muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą 

ofertę. 

5.  Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty zostały kolejno ponumerowane. 

 

 



V. Miejsce oraz termin składania ofert:  

1. Miejscem składania ofert jest Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Nowym 

Targu  al. M. Kopernika 28,  34-400 Nowy Targ – sekretariat. 

Oferty należy składać osobiście we wskazanym powyżej miejscu lub przesłać pocztą na adres 

szkoły w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią Oferenta z następującym napisem: 

„Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę środków czystości” 

2. Oferty należy składać do dnia 27.01.2020 r. do godziny 12.00. Decydujące znaczenie dla 

oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, 

a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską. 

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

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

 

VI. Unieważnienie postępowania: 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy z ważnych przyczyn,                  

w szczególności w przypadku, gdy najkorzystniejsza Oferta przekracza kwotę zaplanowaną 

przez Zamawiającego na sfinansowanie niniejszego Zapytania ofertowego. 

2. Zamawiający może wycofać się z udzielenia zamówienia w każdym czasie bez podania 

przyczyn. 

 

VII. Kryteria oceny ofert: 

Kryterium wyboru oferty będzie jej zgodność ze Szczegółowym wykazem zamówienia                    

oraz cena – 100%. 

 

VIII. Informacja dodatkowe: 

1. Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia                

29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych”, gdyż wartość zamówienia netto                  

(bez VAT) nie przekracza 30 000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi 

zobowiązania Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowym Targu do zawarcia umowy, 

2. Oferentom nie przysługuje prawo do składania protestów i odwołań. 

3. Dodatkowych informacji udziela: 

Elżbieta Książkiewicz, e-mail: sp2@nowytarg.pl, Tel. (18) 2662796 

4. Miejsca, gdzie opublikowano niniejsze Zapytanie ofertowe: 

a) dostarczono pocztą elektroniczną do minimum pięciu potencjalnych Wykonawców, 

b) umieszczono na stronie internetowej www.sp2.nowytarg.pl   

 

IX. Wybór wykonania zamówienia: 

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów e-mailową.  

2. Powyższy wybór ogłoszony będzie również na stronie internetowej Szkoły Podstawowej Nr 2 

w Nowym Targu – www.sp2.nowytarg.pl 

 

 

 

Załączniki: 
1) Szczegółowy wykaz zamówienia (załącznik nr 1).  

2) Formularz ofertowy (załącznik nr 2). 

3) Wzór umowy (załącznik nr 3). 
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