
 
Znak sprawy: NP/ 20 /D/SP7/18                                                           Czeladź, dnia 19.01.2018 r.

 
Szkoła Podstawowa nr7  im .1000-lecia Państwa Polskiego 

41-253 Czeladź , ul. Spacerowa 2

………………………………………………………………………………………………

realizując zamówienie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579)

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

„Sukcesywna dostawa środków czystości do Szkoły Podstawowej Nr7 im.1000-lecia Państwa 
Polskiego w Czeladzi , 41-253 Czeladź , ul. Spacerowa 2  w 2018 roku”

I. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej (ofertowej):

1. Oferta cenowa ma być złożona w formie pisemnej na adres Zamawiającego tj.
 Szkoła Podstawowej Nr7 im.1000-lecia Państwa Polskiego w Czeladzi , 
41-253 Czeladź , ul. Spacerowa 2  .

2. Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie.
3. Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką.
4. Oferta ma obejmować :ceny jednostkowe środków czystości i ogólną wartość  zamówienia.
5. Oferta powinna zawierać koszty dostawy środków czystości do siedziby Zamawiającego.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Sukcesywna dostawa środków czystości do  Szkoły 
Podstawowej nr7 im.1000-lecia Państwa Polskiego w Czeladzi , 41-253 Czeladź , ul. 
Spacerowa 2  ” od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2018 roku”

        2.Szczegółowy wykaz i przewidywane ilości środków czystości stanowi 

            załącznik nr 2- Formularz cenowy.

        3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

        4.Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania zamówienia w zakresie   

            ilościowym i wartościowym.

         5.Zamawiający wymaga, aby wybrany Dostawca zawarł z nim umowę na warunkach   

           określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia, w   
której są zawarte pozostałe warunki realizacji zamówienia.

III. Terminy realizacji zamówienia:

Dostawa środków czystości następować będzie sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego od 
dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2018 roku.

IV.     Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej (ofertowej):

Ofertę należy złożyć w terminie do 26.01.2018 r. do godziny 9:00 w sekretariacie 
zamawiającego w Szkole Podstawowej Nr7 im.1000- lecia Państaw Polskiego w Czeladzi ,    
41-253 Czeladź , ul. Sacerowa 2 w formie pisemnej   za pośrednictwem:



a) poczty elektronicznej na adres: sp7czeladz@wp.pl ,

b) faksem na nr: 32 265 35 03 ,

c) poczty, kuriera  lub też dostarczona osobiście na adres: Szkoła Podstawowa nr 7 im.1000-lecia 
Państwa Polskiegodo w Czeladzi , ul.Spacerowa 2 do dnia 26.01.2018 r.,                     do godziny 
9:00  

Oferta musi zawierać nazwę zamówienia "Oferta cenowa na dostawę środków czystości do Szkoły 
Podstawowej nr 7 w Czeladzi "  

Kontakt : Lucyna Stawiarz  32 265 35 05 

V. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej jest : 

Cena brutto oferty – znaczenie 100%

Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
przedstawionym w nn. zaproszeniu oraz zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o 
podane kryterium wyboru.

Załączniki: 

1)Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

2) Załącznik nr 2 – Wycena przedmiotu zamówienia

3) Załącznik nr 3 – Wzór umowy

                                                                                                         

                                                            

 

                 Dyrektor

    Szkoły Podstawowej nr 7 w Czeladzi

mgr Artur Polak


