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Projekt „Więcej wiem, więcej potrafię, więcej mogę” jest współfinansowany przez Unię Europejską 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” 

Świdnik, 17 stycznia 2013 r. 

3/01/2013/ZP-EFS 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

1. Zamawiający : Zespół Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku, 21-040 Świdnik, 

ul. Okulickiego 13, NIP 713-10-96-122 

zaprasza do złożenia ofert na:  

2. Przedmiot zamówienia: środki czystości na potrzeby realizacji projektu 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

pt. „Więcej wiem, więcej potrafię, więcej mogę”, według następującego wykazu: 

 

L.P. Nazwa przedmiotu 

zamówienia 

Opis przedmiotu ilość 

1 Papier toaletowy  jumbo, szary, 1 warstwa 24 szt. 

2 Gąbka do tablic suchościeralnych - 10 szt. 

3 Płyn czyszczący do tablic suchościeralnych - 5 szt. 

4 Worek sanitarny 60l 20 szt. 

5 Worek sanitarny 1201, czarny, mocny 5 szt. 

6 Domestos 1,25l 7 szt. 

7 Płyn do mycia naczyń 0,5l 6 szt. 

8 Płyn do mycia naczyń 5l 3 szt. 

9 Ściereczki domowe uniwersalne 20 szt. 

10 Mleczko do mebli  250ml 2 szt. 

11 Zmywaki kuchenne uniwersalne 20 szt. 

12 Mydło w płynie 5l 4 szt. 

13 Mydło w płynie Ok. 300ml, z dozownikiem 10 szt. 

14 Płyn do szyb 5l 2 szt. 

15 Płyn do czyszczenia dywanów - 2 szt. 

16 Mydło 
5l, dezynfekcyjne, używane w gastronomii, przeznaczone do mycia 
i dezynfekcji rąk w hotelarstwie i gastronomii 

2 szt. 

 

3. Termin realizacji zamówienia: 5 dni od daty dostarczenia zamówienia. 

4. Miejsce i termin złożenia oferty: drogą elektroniczną na adres: 

projekt@zsnorwid.swidnik.pl lub w sekretariacie szkoły (Świdnik, ul. Okulickiego13, II 

piętro) do 22.01.2013r. (godz.13.00) 

5. Termin rozpatrzenia ofert: 23.01.2013r. 

6. Warunki płatności: przelew z terminem płatności 7 dni. 

7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Katarzyna Lejawka, tel. 694 937 183. 
 

9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej lub 

elektronicznej, w języku polskim zgodnie z załączonym do zapytania formularzem. 

10. Inne: koszt dostawy przedmiotu zamówienia pokrywa Wykonawca. 

Agnieszka Baraniak 

 

mailto:projekt@zsnorwid.swidnik.pl
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Projekt „Więcej wiem, więcej potrafię, więcej mogę” jest współfinansowany przez Unię Europejską 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” 

 

Załącznik nr 4 do regulaminu  

udzielania zamówień publicznych, których  wartość 

nie przekracza kwoty 14.000  euro 
Pieczęć firmowa wykonawcy 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY 

a) firma: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

b) REGON: ____________________________________________________ 

c) kod, miejscowość, województwo, powiat: 

_______, __________________________, ________________________, 

___________________ 

d) ulica, nr domu, nr lokalu: ______________________________________, ________, ____ 

e) internet: http:// __________________________ pl    e-mail: _________________@______ 

f) numer kierunkowy: __________ tel. ___________________ fax._____________________ 

 

2) Data sporządzenia oferty: _____________________________ 

 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia: 

1)  

Cena oferty netto /bez podatku VAT/:_________________________________ 

(należy określić cyfrowo i słownie w PLN) 

Słownie: _________________________________________________________________ 

 

Należny podatek VAT: _____________________________________ 

(należy określić cyfrowo i słownie w PLN) 

Słownie: __________________________________________________________________ 

 

Cena oferty brutto /z podatkiem VAT/:___________________________________________ 

(należy określić cyfrowo i słownie w PLN) 

Słownie: ___________________________________________________________________ 

Zgodnie z poniższym zestawieniem: 

 

L.

P. 

Nazwa przedmiotu 

zamówienia 

  

 uwagi 

   Ilość Cena 

jednostkowa zł 

brutto 

 

Wartość 

zł brutto ogółem 

 1 2 3 4 5 

1 
Papier toaletowy 

 
24 szt. 

 
 

2 
Gąbka do tablic suchościeralnych  10 szt. 

 
 

3 
Płyn czyszczący do tablic 
suchościeralnych 

 5 szt. 
 

 

4 
Worek sanitarny 60l 20 szt. 
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Projekt „Więcej wiem, więcej potrafię, więcej mogę” jest współfinansowany przez Unię Europejską 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” 

5 
Worek sanitarny 120l 5 szt. 

 
 

6 
Domestos  7 szt. 

 
 

7 
Płyn do mycia naczyń 0,5l 6 szt. 

 
 

8 
Płyn do mycia naczyń 5l 3 szt. 

 
 

9 
Ściereczki domowe  20 szt. 

 
 

10 
Mleczko do mebli   2 szt. 

 
 

11 
Zmywaki kuchenne  20 szt. 

 
 

12 
Mydło w płynie 5l 4 szt. 

 
 

13 
Mydło w płynie 

Ok. 300ml, z 

dozownikiem 
10 szt. 

 
 

14 
Płyn do szyb 5l 2 szt. 

 
 

15 
Płyn do czyszczenia dywanów 

 
2 szt. 

 
 

16 
Mydło 

 
2 szt. 

 
 

SUMA: 
 

 

 

2) Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższym zestawieniem do dnia 

…………………….. 

 

3) Akceptujemy warunki płatności określone w zapytaniu o cenę. 

 

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącego integralna część ofert są: 

1/ _________________________________________________________________________ 

2/ _________________________________________________________________________ 

 

_____________________________                                         __________________________ 

  /miejscowość i data/                                                                          /podpis wykonawcy/ 

 

 

 


