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ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZP/18/2022 
 

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 
130 000 zł, Zamawiający - WOLSKIE CENTRUM KULTURY w Warszawie zwraca się z zapytaniem 
ofertowym o cenę na:   
Zaopatrzenie w środki czystości i dezynfekcji placówek Wolskiego Centrum Kultury w Warszawie w 
roku 2022r. 

 
1. Zamawiający: Wolskie Centrum Kultury ul. Obozowa 85, 01-425 Warszawa 

 
Przedmiot zamówienia:   

Zaopatrzenie w środki czystości i dezynfekcji placówek Wolskiego Centrum Kultury w 
Warszawie. 
Termin realizacji zamówienia: od 13.06.2022 r. do 31.12.2022 r. 
 

2. Warunki udziału w postępowaniu:  
Wykonawcy winni posiadać:  

- Doświadczenie w kompleksowej obsłudze biur – sprzedaż i dostawa 
- E_Platforma sprzedażowa 

 
3. Sposób przygotowywania oferty 

1) ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej (można przesłać mailem). 
2) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. 

w przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis 

„Zapytanie ofertowe nr ZP/18/2022 na: na zaopatrzenie w środki czystości i dezynfekcji placówek 

Wolskiego Centrum Kultury W Warszawie w roku 2022 r. Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną 
na adres: a.michalowicz@wck-wola.pl  
3) oferta powinna zostać złożona zgodnie z formularzem ofertowym. Wzór stanowi załącznik nr 2. 
4) do formularza oferty Wykonawca dołączy następujące dokumenty: 

a) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

b) podpisane oświadczenie Wykonawcy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3). 
 

4. Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie procentowe:      Cena 100 % 
      

5. Zawarcie umowy: 
1) wykonawcy, którzy złożą oferty, zostaną powiadomieni o jego wynikach. 
2) po zatwierdzeniu wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawca zostanie poinformowany o 

wyborze jego oferty. 
3) miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym Wykonawcą. 
4) w przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od 

zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, 
bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 

5) zamówienie będzie realizowane na podstawie umowy pisemnej. 
 

6. Forma komunikacji z Zamawiającym: 
Wszelkich informacji na temat zamówienia udziela p. Anna Michałowicz email: a.michalowicz@wck-
wola.pl tel. 22 632 31 91 , od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00.  
 

7. Termin składania ofert: 09.06.2022 r. godz. 12:00. 

mailto:a.michalowicz@wck-wola.pl
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

Opis przedmiotu zamówienia 

I. Przedmiot zamówienia stanowi: zaopatrzenie w środki czystości i dezynfekcji  wszystkich 
placówek Wolskiego Centrum Kultury w Warszawie. 

Podstawowe artykuły  Cena brutto 

Ręcznik Z/Z biały 4 opakowania - 1op. /20 szt.     

Papier toaletowy 12 opakowań - 1op./ 6 rolek   

Długość: 80 m, Średnica: 18 cm, Ilość warstw: dwuwarstwowe  

  

Ręcznik rola 9 opakowań - 1op./2 rolki  Długość: 150 m, 

Szerokość: 240 mm, Średnica: 260 mm, Ilość warstw:  

dwuwarstwowe  

  

Płyn do podłóg  drewnianych op 5L skoncentrowany płyn do 

mycia i pielęgnacji podłóg wodoodpornych, zarówno 

drewnianych, jak i laminowanych, zawierający polimer, który 

skraca czas wysychania i zwiększa zdolność pochłaniania 

brudu  

  

Płyn do mycia powierzchni podłogowych op 5L z dodatkiem 

polimerowym, nie pozostawiający smug, posiadający działanie 

antystatyczne, do codziennego użytku.  

  

Płyn do mycia szyb op 5L wzbogacony o środki antystatyczne, 

zabezpiecza powierzchnie przed szybkim zabrudzeniem, 

posiada działanie odtłuszczające, zawierający amoniak - nie 

należy stosować na rozgrzane powierzchnie  

  

Płyn do mycia naczyń op 5L odczyn PH: 9, zawierający 

zmiękczacz wody, lepkość powyżej 3000, konsystencja miodu, 

odbudowujący barierę lipidową skóry dłoni  

  

Mydło w płynie op 5L nawilżający i zabezpieczający skórę 

przed wysuszaniem i pękaniem  

  

Płyn do neutralizacji zapachów op 1L zawierający aktywne 

nanocząsteczki, nie pozostawiający plam  
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Odświeżacz powietrza 500ml spray neutralizujący 

nieprzyjemne zapachy,  

  

min ilość rozpyleń przy jednorazowym użyciu 2-3   

WC kostka w koszyku  zapobiegająca osadzaniu się kamienia, 

działanie do 3 tyg  

  

Mleczko do czyszczenia armatury łazienkowej poj. 750ml, nie 

pozostawiające smug i zacieków, możliwość mycia delikatnych 

powierzchni,    

  

Płyn do dezynsekcji WC poj. 1,250 L zabijający zarazki, 

wybielający, zagęszczony  

  

Żel zapachowy do WC odświerzający powietrze, min 1 mce 

trwałości.  

  

Mop zapas  posiadający włókna wiskozowe, zwiększona 

pochłanialność wody i brudu  

  

Mop z kijem. posiadający włókna wiskozowe, zwiększona 

pochłanialność wody i brudu, łatwy montaż i demontaż na 

wcisk-klips (nie wkręcany)  

  

Wiadro do mopa pojemność 13l, posiadające uchwyt na drążek    

Zmiotka z szufelką kpl. posiadająca system click, możliwość 

powieszenia na haczyku  

  

Komplet do WC szczotka z pojemnikiem     

Szczotka na kiju z możliwością wymiany kija lub szczotki    

Worki 35L op. (20 szt.) LDPE     

Worki 60L op. (15 szt.) LDPE    

Worki 120L op. (25 szt.) LDPE    

Worki 20L op. (50szt) LDPE    

Rękawiczki rozm. S op. (100 szt.) nitrylowe bezpudrowe    

Rękawiczki rozm. M op. (100 szt.) nitrylowe bezpudrowe    

Rękawiczki rozm. L op. (100 szt.) nitrylowe bezpudrowe    

Rękawiczki rozm. XL op. (100 szt.) nitrylowe bezpudrowe    

Ścierka domowa 35X35cm op.( 3 szt.) uniwersalna    
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Ścierka  z mikrofibry op. (1 szt.) posiadająca wysokie 

właściwości chłonne, możliwość prania w temp 60C, 

wielokrotnego użytku  

  

Zmywak kuchenny op. (10 szt.) wielkość zmywaka 8x5x2,5cm, 

posiadające warstwę szorstkiej fibry  

  

Ściereczki nawilżane do wycierania kurzu op 72 szt, nie 

podrażniające skóry, z zawartością lotnego silikonu 

powodującego nie pozostawianie smug, z zawartości 

niejonowych i amfoterycznych środków powierzchniowo 

czynnych 

  

Tabletki do zmywarki  op (115 szt) nadające blask metalom, 

działające w twardej wodzie  

  

Nabłyszczacz do zmywarki  10L zapobiegający odkładaniu się 

osadów mineralnych t.j. krzemianowych, magnezowych, 

związków wapnia, stężenie od 0,1ml do 0,5ml na 1L wody  

  

Proszek do prania kolor 7kg (min 87 prań)    

Płyn do płukania prania 4l nie powodujący uczuleń, łatwe 

prasowanie, składniki ulegające biodegradacji.  

  

Sól do zmywarki 1,5kg, zmiękczający wodę, przeciwdziałający 

rdzy  

  

Odkamieniacz 5l do ekspresu do kawy, czajników zmywarek 

skoncentrowany środek, do powierzchni niklowych, 

chromowych, stalowych, miedzianych. Stężenie 30-200ml/1L 

wody  

  

Odplamiacz do białego 1L usuwanie plam w nim temp. 30C, 

nie zawierający chloru  

  

Odplamiacz do koloru 1L usuwanie plam w nim temp. 30C, nie 

zawierający chloru, chroniący kolory  

  

 
II.  Zakres zamówienia obejmuje: 

1. Sprzedaż środków czystości i dezynfekcji, 
2. Dostawa do placówek Wolskiego Centrum Kultury, 
3. Zapewnienie dostępności produktów wymienionych w ofercie. 
4. W przypadku braku wymienionych produktów, zapewnienie zamiennika nie gorszego niż 

zamawiany oraz dostępnego w tej samej cenie. 
 

III. Opis warunków udziału w postępowaniu ofertowym:  

O zamówienie mogą ubiegać się firmy, które spełniają następujące warunki: 

a. posiadają własny transport  
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b. świadczą usługi na najwyższym poziomie, co poświadczają odpowiednimi referencjami 
 

IV. Informacje dodatkowe: 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych  

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom. 

Zamawiający publikuje projekt umowy, do którego podpisania zobligowany jest przyszły Wykonawca. 

    *Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania wykonania usługi w związku z 
działaniami profilaktycznymi wynikającymi z zagrożeniem SARS-CoV-2, na podstawie wytycznych dla Placówek 
Kulturalnych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego 

Termin realizacji zamówienia: od 13.06.2022 r. do 31.12.2022 r. 

 

 

Załącznik nr 1/A do zapytania ofertowego  

 

 

UMOWA Nr _______/2022 

 

zawarta w Warszawie, w dniu ____________________ r., pomiędzy: 

 

Wolskim Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, przy ul. Obozowej 85, 01-425 Warszawa, NIP 

5272743841, reprezentowanym przez Krzysztofa Mikołajewskiego –  Dyrektora Wolskiego Centrum 

Kultury,  

zwanym dalej: „Zamawiającym” 

 

a 

 

__________________________________________________________________________

________ 

zwanym dalej: „Wykonawcą”  

 

łącznie zwanymi w dalszej części Umowy „Stronami” a oddzielnie „Stroną”,  

o treści następującej:  

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych do niniejszej umowy nie mają zastosowania przepisy ww. ustawy. 
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§ 1 

1. Przedmiotem Umowy jest sprzedaż i dostawa na rzecz Zamawiającego środków czystości  w 

ilości i rodzaju określonym w zamówieniach przesyłanych przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca oświadcza, że środki czystości stanowiące przedmiot Umowy są środkami 

oryginalnymi, objętymi gwarancją Producenta/ Dystrybutora. 

 

 

§ 2 

1. Umowa będzie obowiązywała od dnia zawarcia do dnia 31.12.2022 r.  

2.  Każda ze Stron może rozwiązać niniejszą Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu 

wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.  

 

 

§ 3 

1. Ceny jednostkowe środków czystości zawiera oferta Wykonawcy, stanowiąca 

Załącznik do Umowy. Przez okres obowiązywania Umowy ceny określone w 

Załączniku są stałe, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 4. 

2. W przypadku wystąpienia uzasadnionych okoliczności, w tym istotnej zmiany ceny 

rynkowej środków czystości określonych w Załączniku, każda ze Stron może złożyć 

drugiej pisemny wniosek w zakresie zmiany ceny wraz z jednoczesnym wskazaniem 

proponowanej nowej ceny. Brak sprzeciwu w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

wniosku będzie poczytany jako akceptacja wniosku. 

3. Przez okres obowiązywania Umowy w odniesieniu do każdego środka określonego 

w Załączniku dopuszczalne jest dokonanie maksymalnie dwóch zmian ceny.  

4. Niezależnie od ilości zmian dopuszczalna zmiana wysokości ceny jednostkowej 

środka czystości w odniesieniu do ceny wskazanej w Załączniku nie może 

przekroczyć 10%.  

5. Zmiana ceny w zakresie przewidzianym w ust. poprzedzającym nie stanowi zmiany 

Umowy. 

6. Strony uzgadniają, że łączna wartość wynagrodzenia za wykonanie Umowy nie może 

przekroczyć kwoty brutto: 15.990 zł (słownie: piętnaście tysięcy dziewięćset 

dziewięćdziesiąt złotych 00/100). 

7. Ostateczna wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wynikać będzie z ilości 

faktycznie dostarczonego przez Wykonawcę asortymentu (środków czystości), 

przemnożonej przez ceny jednostkowe określone w formularzu ofertowym 

stanowiącym Załącznik do Umowy i nie przekroczy kwoty określonej w ust. 6. 

8. Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie z tytułu niewykorzystania w 

całości maksymalnego wynagrodzenia określonego w ust. 6. 

 

§ 4 

1. Strony ustalają następującą procedurę realizacji zamówień: 

a. Miejsce dostawy: 

- ul. Działdowska 6 (01-184 Warszawa), 

           z zastrzeżeniem, iż miejsce dostawy musi być każdorazowo uzgodnione mailowo z 

Zamawiającym. 

b. Transport odbywa się na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. 
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c. Odbiór dostarczonych materiałów nastąpi w obecności przedstawicieli obu Stron, zakończony 

podpisaniem dokumentu dostawy. 

d. Dostawa nastąpi w terminie 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. W przypadku 

niemożliwości dotrzymania wskazanego terminu, Wykonawca poinformuje o tym Zamawiającego 

wraz z podaniem nowego terminu realizacji.  

2. Strony uzgadniają, iż Zamawiający będzie składał zamówienia drogą mailową, na adres 

Wykonawcy wskazany w § 6 ust. 1 lit. b). 

 

§ 5 

1. Podstawę płatności stanowi faktura VAT, wystawiona przez Wykonawcę na podstawie 

podpisanego przez obie strony dokumentu dostawy. 

2. Płatność nastąpi przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Wykonawca będzie 

dostarczał faktury na adres: _________________________________ 

3. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

4. Wykonawca oświadcza, że wskazany na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem 

rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego 

działalności gospodarczej. 

5. Wykonawca oświadcza, że wskazany na fakturze numer rachunku bankowego został zgłoszony 

do urzędu skarbowego. 

6. Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń lub przeniesienia obowiązków 

wynikających z Umowy na rzecz osoby trzeciej, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

 

 

§ 6 

1. Ustala się przedstawicieli Stron do koordynowania spraw związanych z realizacją Umowy (bez 

dokonywania zmian treści Umowy): 

a. ze strony Zamawiającego: ________________ tel. ________, e-mail ___________________  

b. ze strony Wykonawcy: ___________ tel. ___________, e-mail: ________________________ 

2. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 nie wymaga zmiany Umowy. Każda ze Stron zobowiązana 

jest zawiadomić drugą Stronę na piśmie o zmianie osoby do koordynowania spraw związanych 

z Umową. 

 

§ 7 

Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej Umowy, a w szczególności 

dotyczące go dane identyfikujące (gdy jest osobą fizyczną ograniczone do imienia, nazwiska, 

ewentualnie imienia, nazwiska i firmy – jeżeli umowę zawiera w ramach prowadzonej 

działalności gospodarczej), przedmiot Umowy i wysokość wynagrodzenia podlegają 

udostępnieniu w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 
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§ 8 

1. Strony wszelkie dane osobowe pozyskane od siebie w związku z Umową, przetwarzały 

będą wyłącznie na potrzeby realizacji Umowy oraz chroniły je będą przed dostępem 

osób nieupoważnionych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „ogólnym rozporządzenie 

o ochronie danych” lub „RODO”.  

2. W związku z udostępnianiem sobie wzajemnie przez Strony danych osobowych, Strony 

zamieszczają następujące postanowienia określające zakres udostępnienia oraz 

wymagane informacje:  

a. Dane osobowe osób reprezentujących każdą ze Stron wymienionych w części 

wstępnej Umowy oraz osób wyznaczonych do kontaktów i dokonywania 

bieżących uzgodnień udostępniane będą drugiej Stronie, która stanie się 

administratorem danych osobowych, i przetwarzane przez nią odpowiednio w 

celu zawarcia Umowy oraz prawidłowej jej realizacji (prawnie usprawiedliwiony 

interes administratora jako podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO) 

b. Zamawiający stanie się również administratorem danych osób upoważnionych 

przez Wykonawcę do wystawienia faktury. 

c. z administratorem danych osobowych - Zamawiającym - można kontaktować 

się listownie na podany adres: Wolskie Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie 

01-425 Warszawa, ul. Obozowa 85 zaś z wyznaczonym przez niego inspektorem 

ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania ujawnionych danych pod adresem e-mail:  iod@wck-wola.pl  

d. każda z osób wymienionych pod lit. a) powyżej posiada prawo żądania dostępu 

do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych w związku z realizowaniem interesu administratora wskazanego 

pod lit. a) z przyczyn związanych z szczególną sytuacją, a także prawo wniesienia 

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wypadku uznania, że 

jedna ze Stron, jak administrator pozyskujący jej dane naruszył przepisy o 

ochronie danych osobowych; 

e. dane mogą być ujawniane uprawnionym pracownikom Stron oraz podmiotom 

i ich pracownikom świadczącym usługi wymagające dostępu do danych – w tym: 

prawne, finansowe, księgowe i informatyczne. Dane mogą być również 

ujawnione w trybie ustawy o dostępnie do informacji publicznej każdej osobie, 

która wystąpi z takim żądaniem do Zamawiającego; 

mailto:iod@wck-wola.pl
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f. podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym że podanie danych 

osobowych stanowi warunek umożliwiający realizację/dopuszczenie do 

realizacji niniejszej Umowy; 

g. Strony podają, że dane te będą przetwarzały w okresie koniecznym do realizacji 

i rozliczenia Umowy, w tym przez czas konieczny do udokumentowania 

czynności z udziałem danej osoby, z uwzględnieniem okresu przedawnienia 

oraz przepisów podatkowych, nie dłużej jednak co do zasady niż przez okres lat 

6 od końca roku, w którym umowa została wykonana; 

h. wskutek przetwarzania u żadnej ze Stron nie będą podejmowane decyzje w 

sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka), w tym również osoby, 

których dane zostaną przekazane nie będą podlegały profilowaniu; 

i. każda ze Stron oświadcza, że jej pracownicy wymienieni wyżej pod lit. a) w 

zakresie swoich obowiązków zostaną zaznajomieni z niniejszą Umową, w tym z 

zapisami powyżej pod lit. b) - h). 

3. Jeżeli Wykonawca udostępni Zamawiającemu dane osób realizujących zadania 

wynikające z Umowy, Wykonawca w imieniu Zamawiającego jako administratora tych 

danych, zrealizuje obowiązek informacyjny wobec tych pracowników zgodnie z 

wymaganiami wynikającymi z art. 14 RODO. 

 
 

§ 9 

1. Umowa została zawarta w formie dokumentowej. Każda ze Stron prześle drugiej Stronie skan 

podpisanej przez siebie Umowy. Skany zostaną przesłane przy wykorzystaniu adresów poczty 

elektronicznej, określonych w § 6 Umowy. 

2. Zmiany, uzupełnienia oraz rozwiązanie niniejszej Umowy wymagają zachowania formy 

dokumentowej, pod rygorem nieważności.  

3. W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą Umową, zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy 

dla siedziby WCK. 

5. Integralną część Umowy stanowi Oferta Wykonawcy. 

 

 

 ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 

OFERTA 

 

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe prowadzone przez Zamawiającego Wolskie 

Centrum Kultury dotyczące zamówienia publicznego realizowanego na podstawie regulaminu 

udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, a dotyczącego: 

zaopatrzenie w artykuły biurowe placówek Wolskiego Centrum Kultury w roku 2022 r. 

składamy ofertę o następującej treści: 

Podstawowe artykuły  Cena  brutto 

Ręcznik Z/Z biały 4 opakowania - 1op. /20 szt.     

Papier toaletowy 12 opakowań - 1op./ 6 rolek   

Długość: 80 m, Średnica: 18 cm, Ilość warstw: dwuwarstwowe  

  

Ręcznik rola 9 opakowań - 1op./2 rolki  Długość: 150 m, Szerokość: 240 

mm, Średnica: 260 mm, Ilość warstw:  

dwuwarstwowe  

  

Płyn do podłóg  drewnianych op 5L skoncentrowany płyn do mycia i 

pielęgnacji podłóg wodoodpornych, zarówno drewnianych, jak i 

laminowanych, zawierający polimer, który skraca czas wysychania i 

zwiększa zdolność pochłaniania brudu  

  

Płyn do mycia powierzchni podłogowych op 5L z dodatkiem 

polimerowym, nie pozostawiający smug, posiadający działanie 

antystatyczne, do codziennego użytku.  

  

Płyn do mycia szyb op 5L wzbogacony o środki antystatyczne, 

zabezpiecza powierzchnie przed szybkim zabrudzeniem, posiada działanie 

odtłuszczające, zawierający amoniak - nie należy stosować na rozgrzane 

powierzchnie  

  

Płyn do mycia naczyń op 5L odczyn PH: 9, zawierający zmiękczacz wody, 

lepkość powyżej 3000, konsystencja miodu, odbudowujący barierę 

lipidową skóry dłoni  

  

Mydło w płynie op 5L nawilżający i zabezpieczający skórę przed 

wysuszaniem i pękaniem  

  

Płyn do neutralizacji zapachów op 1L zawierający aktywne 

nanocząsteczki, nie pozostawiający plam  
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Odświeżacz powietrza 500ml spray neutralizujący nieprzyjemne zapachy,    

min ilość rozpyleń przy jednorazowym użyciu 2-3   

WC kostka w koszyku  zapobiegająca osadzaniu się kamienia, działanie 

do 3 tyg  

  

Mleczko do czyszczenia armatury łazienkowej poj. 750ml, nie 

pozostawiające smug i zacieków, możliwość mycia delikatnych 

powierzchni,    

  

Płyn do dezynsekcji WC poj. 1,250 L zabijający zarazki, wybielający, 

zagęszczony  

  

Żel zapachowy do WC odświerzający powietrze, min 1 mce trwałości.    

Mop zapas  posiadający włókna wiskozowe, zwiększona pochłanialność 

wody i brudu  

  

Mop z kijem. posiadający włókna wiskozowe, zwiększona pochłanialność 

wody i brudu, łatwy montaż i demontaż na wcisk-klips (nie wkręcany)  

  

Wiadro do mopa pojemność 13l, posiadające uchwyt na drążek    

Zmiotka z szufelką kpl. posiadająca system click, możliwość powieszenia 

na haczyku  

  

Komplet do WC szczotka z pojemnikiem     

Szczotka na kiju z możliwością wymiany kija lub szczotki    

Worki 35L op. (20 szt.) LDPE     

Worki 60L op. (15 szt.) LDPE    

Worki 120L op. (25 szt.) LDPE    

Worki 20L op. (50szt) LDPE    

Rękawiczki rozm. S op. (100 szt.) nitrylowe bezpudrowe    

Rękawiczki rozm. M op. (100 szt.) nitrylowe bezpudrowe    

Rękawiczki rozm. L op. (100 szt.) nitrylowe bezpudrowe    

Rękawiczki rozm. XL op. (100 szt.) nitrylowe bezpudrowe    

Ścierka domowa 35X35cm op.( 3 szt.) uniwersalna    

Ścierka  z mikrofibry op. (1 szt.) posiadająca wysokie właściwości 

chłonne, możliwość prania w temp 60C, wielokrotnego użytku  

  

Zmywak kuchenny op. (10 szt.) wielkość zmywaka 8x5x2,5cm, 

posiadające warstwę szorstkiej fibry  
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Ściereczki nawilżane do wycierania kurzu op 72 szt, nie podrażniające 

skóry, z zawartością lotnego silikonu powodującego nie pozostawianie 

smug, z zawartości niejonowych i amfoterycznych środków 

powierzchniowo czynnych 

  

Tabletki do zmywarki  op (115 szt) nadające blask metalom, działające w 

twardej wodzie  

  

Nabłyszczacz do zmywarki  10L zapobiegający odkładaniu się osadów 

mineralnych t.j. krzemianowych, magnezowych, związków wapnia, 

stężenie od 0,1ml do 0,5ml na 1L wody  

  

Proszek do prania kolor 7kg (min 87 prań)    

Płyn do płukania prania 4l nie powodujący uczuleń, łatwe prasowanie, 

składniki ulegające biodegradacji.  

  

Sól do zmywarki 1,5kg, zmiękczający wodę, przeciwdziałający rdzy    

Odkamieniacz 5l do ekspresu do kawy, czajników zmywarek 

skoncentrowany środek, do powierzchni niklowych, chromowych, 

stalowych, miedzianych. Stężenie 30-200ml/1L wody  

  

Odplamiacz do białego 1L usuwanie plam w nim temp. 30C, nie 

zawierający chloru  

  

Odplamiacz do koloru 1L usuwanie plam w nim temp. 30C, nie 

zawierający chloru, chroniący kolory  

  

1. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym, warunki 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

2. Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP 

 

3. Oświadczamy, iż podany w treści oferty e-mail zobowiązujemy się utrzymywać 

w gotowości do kontaktów z Zamawiającym do czasu rozstrzygnięcia zapytania. 

 

 
 (miejscowość, data) (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

 

 

……………………………………………………………. 

(pieczęć z nazwą i adresem Wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

l .  Oświadczam, że: 
Na podstawie przedstawionych mi informacji zawartych w zapytaniu ofertowym jestem w stanie 
zrealizować przedmiot zamówienia. 
2. Oświadczam, że  
1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania; 
2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję odpowiednim potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
4) nie otwarto w stosunku do mnie likwidacji i nie ogłosiłem upadłości; 
5) nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 
6) nie jestem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia; 
7) ponoszę odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależycie wykonanie przedmiotu umowy w 

formie kar umownych. 
 

 

 

 

 
(miejscowość, data) 

 
(imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy) 

 


