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Projekt  współfinansowany przez UE ze środków EFS  oraz budżetu 

państwa w ramach  RPO WSL na lata 2014-2020 Działanie 8.1.3 

Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat 

 

  

Sosnowiec, dn. 15.03.2019 r.  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

na zakup i dostawę środków higieny, czystości i do dezynfekcji w ramach projektu pn. „Maluszki 

do żłobka, rodzice do pracy! - Aktywizacja rodziców i opiekunów dzieci do lat 3", nr wniosku 

WND-RPSL.08.01.03-24-07A8/17 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działania 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług 

opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat. 

 

 

1. Dane dotyczące Zamawiającego 

Olimpia Pytel, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Pytel Olimpia Kraina Malucha, NIP 

6443059509, REGON: 240984418, z siedzibą w Sosnowcu (41-218), ul. Gwiezdna 24,  

adres e-mail: olimpiapytel@gmail.com, tel. 781 061 981 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa środków higieny, czystości i do dezynfekcji do 

żłobka zlokalizowanego przy ul. Długosza 1, 41-218 Sosnowiec.  

2. CPV: Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres, według Kodów Wspólnego Słownika 

Zamówień:  
CPV: 33700000-7 Produkty do pielęgnacji ciała 
CPV: 33760000-5 Papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety 

CPV: 39800000-0 Środki czyszczące i polerujące  

 

3. Szczegółowe zestawienie:  

Lp 
 

Nazwa Ilość 

1 Pieluchy 630 opakowań  

(po 80 szt.),  

2 Chusteczki nawilżane 1260 opakowań (po min 60.szt.) 

3 Chusteczki higieniczne  630 opakowań 

 (po 100 szt.) 

4 Worki na śmieci 35 l 84 opakowań (po min.10 szt.) 

5 Worki na śmieci 60 l 84 opakowań (po min. 10.szt.) 

6 Worki na śmieci 120 l 84 opakowań (po min.10 szt.) 
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7 Kostki do zmywarki 30 opakowań  

(w opakowaniu ok. 40-60 szt.), łącznie 

ok.1200 sztuk kostek 

8 Sól do zmywarki 21 kg  

9 Gąbki do mycia naczyń 84 szt.  

10 Ścierki (małe) 84 szt.  

11 Ścierki (do podłogi) 21 szt.  

12 Mopy 3 szt.  

13 Końcówki do mopów 12 szt.  

14 Wiadra 2 szt.  

15 Zmiotka 1 szt. 

16 Szufelka 1 szt.  

17 Miotła 1 szt.  

18 Papier toaletowy  2520 szt. (rolek) 

19 Ręczniki papierowe  580 szt.( rolek) 

20 Płyn do mycia naczyń  21 litrów  

21 Płyn do mycia rąk  63 litry  

22 Płyn do dezynfekcji rąk  23 litry  

23 Płyn do dezynfekcji powierzchni i 

podłogi oraz zabawek 
105 litrów  

24 Płyn do mycia wc  21 litry  

25 Płyn do dezynfekcji wc 42 litry  

26 Kostki do wc żelowe  82 opakowania (po 1 szt) 

27 Zawieszki do wc 60 opakowań (po 1 szt.) 

28 Odświeżacz do wc 42 szt.  

29 Rękawiczki lateksowe  140 opakowań (po 100szt.) 

30 Płyn do udrożniania rur  21 litrów 

31 Mleczko do czyszczenia  21 litrów 

32 Płyn do mycia powierzchni 

szklanych 
42 litry  

33 Proszek do czyszczenia  21 kg  

34 Proszek do prania bieli 210 kg 

35 Proszek do prania color sensitive  210 kg 

36 Płyn do płukania  42 litry  

37 Woreczki jednorazowe  13 opakowań  

(po 100 szt.) 

38 Folia aluminiowa  21 kg  

 

 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany okresu dostawy środków higieny, czystości i do 

dezynfekcji, jeżeli nastąpią zmiany harmonogramu realizacji projektu. 
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5. Zamawiający zastrzega, iż ilość produktów wskazanych w w/w zestawieniu jest ilością 

orientacyjną, służącą do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru 

najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, nie 

przysługuje roszczenie o realizację dostawy w ilościach podanych w w/w zestawieniu, 

gdyż mogą one ulec zmianie ilościowej, bez zmiany ceny jednostkowej. 

6. Artykuły muszą być dostarczone w stanie nienaruszonym w oryginalnych opakowaniach. 

W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty są uszkodzone, posiadają wady 

uniemożliwiające ich wykorzystanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy 

Zamawiającego lub nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w zapytaniu 

ofertowym – Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt do 2 dni 

kalendarzowych od dostawy. 

7. Dostawy będą dokumentowane poprzez wystawienie co najmniej jednej faktury zbiorczej 

w ostatnim dniu danego miesiąca (dokumentujące sprzedaż z całego miesiąca) najpóźniej 

do 15. dnia miesiąca po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów. 

8. Dostawy odbywać się będą na koszt Wykonawcy (koszty transportu wliczone w cenę 

produktów).  

9. Dostawy przedmiotu zamówienia będą odbywać się sukcesywnie w miarę pojawiających 

się potrzeb Zamawiającego wynikających z bieżącego zużycia (średnia częstotliwość 

zamówień: 1 raz w miesiącu) Terminy realizacji dostaw będą Wykonawcy zgłaszane za 

pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. 

10.  

a) W trakcie trwania umowy, Wykonawca może dokonać obniżenia cen jednostkowych za 

poszczególne produkty w stosunku do cen jednostkowych zaproponowanych przez niego 

formularzu ofertowym.  

b) W okresie trwania  umowy ceny jednostkowe za poszczególne produkty wskazane w 

przez Wykonawcę w formularzu ofertowym  mogą wzrosnąć kwartalnie jedynie w 

przypadku wzrostu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez 

Prezesa GUS w Monitorze Polskim o więcej niż 2%.  

 

 

3. Termin wykonania zamówienia 

Zamówienie musi zostać zrealizowane zgodnie z harmonogramem pracy żłobka w okresie od 

01.04.2019  r. do 31.12.2020 r.  

 

4. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. 

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego. 

Pytania muszą być formułowane na piśmie, faksem lub drogą elektroniczną na adres 

Zamawiającego wskazany w pkt 1 zapytania.  

2. Osobą ze strony zamawiającego uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach 

proceduralnych i  merytorycznych jest Pani Olimpia Pytel 
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5. Opis przygotowania oferty 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, czytelnie, pisemnie, papierowo lub mailowo. 

2. Oferta musi zawierać cenę brutto. Cena musi być podana w polskich złotych, cyfrowo i 

słownie. Cena musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 

zamówienia.  

3. Oferta musi zawierać następujące dokumenty: 

 załącznik nr 1, Formularz ofertowy, 

W przypadku osób fizycznych,  przedsiębiorców - osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą oraz spółek cywilnych wymagany jest dodatkowo podpisany załącznik nr 2 Klauzula 

informacyjna. 

4. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do 

reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym. 

5. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 

należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo lub upoważnienie w formie oryginału. 

6. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej 

ofertę. 

7. Zamawiający nie  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych i częściowego wyboru ofert.  

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

9. Opakowanie zawierające ofertę powinno być oznakowane następująco (w przypadku ofert 

przesyłanych listownie): „Oferta na zakup i dostawę środków higieny, czystości  

i do dezynfekcji.” 

 

 

7. Termin związania ofertą 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

 

8.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Oferty należy składać (osobiście lub pocztą tradycyjną) na adres na adres wskazany w pkt 1 

Zapytania ofertowego lub drogą elektroniczną na adres: olimpiapytel@gmail.com do dnia 25.03.2019  

r. godz. 10:00 
2. Termin otwarcia ofert: 25.03.2019 r. godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego. 

3. Wybór wykonawcy nastąpi niezwłocznie i sporządzone zostanie zestawienie złożonych ofert 

4. Wybrany wykonawca zostanie poinformowany o wyborze jego oferty drogą telefoniczną lub 

mailową.  

5. Oferta złożona po terminie nie jest rozpatrywana. 

 

 

9. Opis kryteriów oceny ofert  

Do oceny i porównania ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:  

1. cena brutto w PLN: 100% 

 

Oferty oceniane będą punktowo 0-100 pkt. za powyższe kryterium według następujących zasad: 

Liczba punktów = (Cmin/Cof)*100 

 

gdzie: 

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert 

Cof – cena podana w ofercie 
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Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta zawierająca największą łączną liczbę 

punktów  

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku uzyskania 

najwyższej liczby punktów i spełnienia wszystkich warunków przez ofertę, w której 

zaoferowana cena przekracza kwotę przyjętą na wykonanie usługi we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

 

10.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy  

 

Istotne postanowienia zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. 

Postanowienia podpisanej umowy mogą ulec zmianie, gdy będzie to wynikało z wniosku 

o dofinansowanie projektu oraz późniejszych jego zmian lub ustaleń pomiędzy stronami umowy. 

Wszelkie zmiany dokonywane w umowie wymagają formy pisemnej. 

 

11. Załączniki 

Nr Nazwa załącznika 

1 Formularz ofertowy 

2 Klauzula informacyjna 

3 Projekt umowy  

 


