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ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

       

 …………................................................ 
                              Dokładna nazwa i adres wykonawcy 

 

Zamawiający Gmina Miasto Rzeszów – Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6 w Rzeszowie. 

zaprasza do złożenia ofert na: sukcesywną dostawę  środków czystości i artykułów 

higienicznych dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie w 2022r.   

 

1. Opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków czystości i artykułów higienicznych  

dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie spełniająca następujące warunki:  

 dostawa w dni robocze Zamawiającego; 

 dostawa realizowana na koszt Wykonawcy, ubezpieczenie dostawy w czasie transportu leży po 

stronie Wykonawcy; 

 termin przydatności dostarczanych produktów powinien być nie krótszy niż ½ okresu 

przydatności okresu podanego na opakowaniu produktu; 

 Zamawiający może dokonywać zmian w zakresie rodzaju zamawianych artykułów.  Zmiany mogą 

polegać na zwiększeniu lub zmniejszeniu ilości i wartości danego rodzaju artykułów kosztem 

odpowiednio zmniejszenia lub zwiększenia ilości i wartości innych rodzajów artykułów. Zmiany 

nie mogą przekroczyć 30% ilości i wartości poszczególnych rodzajów artykułów oraz nie mogą 

spowodować zwiększenia ceny Sprzedawcy; 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania całej ceny określonej w formularzu 

asortymentowo-ilościowym. Wykonawca w takim przypadku nie będzie dochodził od 

Zamawiającego z tego tytułu żadnych roszczeń, przy czym Zamawiający gwarantuje realizację 

dostaw stanowiących przedmiot umowy, na poziomie nie niższym niż 70% ceny określonej  

w formularzu asortymentowo-ilościowym; 

 Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozszerzenia zamówienia podstawowego określonego  

w formularzu asortymentowo-ilościowym na warunkach opisanych w  umowie o dodatkowy 

zakres za dodatkowym wynagrodzeniem wg rozliczenia zgodnie z formularzem asortymentowo-

ilościowym z zastrzeżeniem że zakres opcji nie może przekroczyć 20% ilości artykułów  

z w/w formularza. 



 Zamawiający przewiduje zmianę treści umowy w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy 

ograniczenia zakresu umowy, zmiany ceny za całość przedmiotu zamówienia po rozliczeniu 

zgodnie z cenami jednostkowymi w złożonych formularzach cenowych. Zmiana jest dopuszczalna 

w przypadku stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii oraz innych zdarzeń 

spowodowanych epidemią w szczególności w przypadku zawieszenia nauki stacjonarnej  

w Zespole, zamknięcia Zespołu, skierowania poszczególnych klas/oddziałów na kwarantannę  

lub objęcie kwarantanną dzieci lub braku możliwości realizacji umowy z powodu zdarzeń 

spowodowanych epidemią.  

 Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.  

2. Warunki realizacji zamówienia: 

Realizacja dostaw do siedziby Zamawiającego będzie realizowana w ustalonych terminach. Dostawca 

zobowiązuje się do dostarczania towarów w oryginalnych opakowaniach z oznaczoną datą terminu 

przydatności.  

 

3. Miejsce i termin składania ofert: 

Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6 w Rzeszowie, ul. Krzyżanowskiego 24, 35 - 329 Rzeszów, 

osobiście (sekretariat - p. 112) w terminie do 28.02.2022r. do godziny 09.00 lub poczta elektroniczną 

na adres: zamowienia@zsp6.rzeszow.pl 

 

4. Termin wykonania zamówienia: 

Po podpisaniu umowy jednak nie wcześniej 07.03.2022r. - 31.12.2022r.  

 

5. Opis sposobu przygotowania oferty:  

 Ofertę należy złożyć lub przesłać na adres: Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6 w Rzeszowie,  

ul. Krzyżanowskiego 24, 35 - 329 Rzeszów w kopercie z dopiskiem: „Sukcesywna dostawa  

środków czystości i artykułów higienicznych dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 6 

w Rzeszowie w 2022r.”. 

 Oferent może złożyć tylko jedna ofertę z jedną ceną.  

 Wykonawcy składają formularz oferty wraz z załącznikiem - formularzem asortymentowo 

- cenowym i zaakceptowany projekt umowy.  

 Oferta musi spełniać następujące wymogi: 

 musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 

 musi być sporządzona w języku polskim, czytelna, podpisana przez osobę/y 

uprawnioną/e. Przez osobę/y uprawnioną/e należy rozumieć odpowiednio; 



osobę/y, która/e zgodnie z odpowiednimi przepisami jest/są uprawniona/e do 

składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych 

wykonawcy. 

 

 

 

6. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny: 

Kryterium: cena 80%, termin dostawy 20%.  

P=C+T  

C-cena  

(C= cena najniższa/cena oferowana  x 100 x 80%) 

T - termin dostawy 

0 pkt.  w przypadku dostarczenia towaru w terminie 4-5 dni 

20pkt.  w przypadku dostarczenia towaru w terminie do 3 dni włącznie 
         Liczba pkt. przyznanych badanej ofercie w tym kryterium 

T = ------------------------------------------------------------------------ x 100 x 20% 

         Max. liczba pkt. możliwych do uzyskania w tym kryterium 

 

 

 

  

Sporządził *:  Zatwierdził: 

 

 

 

 

 

Podpis pracownika prowadzącego postępowanie  Podpis i pieczęć kierownika jednostki 

 

 

*dotyczy tylko egzemplarza, który zawarty jest w dokumentacji jednostki 

 

6.  Załączniki: 

 projekt umowy, 

 inne dokumenty. 

 

 

 

 

 


