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ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZP/1/2023 
 

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 2023r. 

 
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 12.01.2023 r. do 31.12.2023 r. 
 

2. Warunki udziału w postępowaniu:  
Wykonawcy winni posiadać:  

- Doświadczenie w kompleksowej obsłudze biur – sprzedaż i dostawa 
 

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/1/2023 na: na zaopatrzenie w środki czystości i dezynfekcji placówek 

Wolskiego Centrum Kultury W Warszawie w roku 2023 r. Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną 
na adres: z.staszczyk@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. Zbigniew Staszczyk email: z.staszczyk@wck-
wola.pl kom 609 017 484 , od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00.  
 

7. Termin składania ofert: 10 stycznia 2023 r. godz. 12:00. 
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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 

jednostkowa 

brutto 

Ręcznik Z/Z biały ilość w opakowaniu 4000 (20x200). gramatura 40/g m2     

Papier toaletowy 12 opakowań - 1op./ 6 rolek  gramatura 2x16 gram, 100% 

celuloza długość: 80 m, Średnica: 18 cm, Ilość warstw: dwuwarstwowe  

  

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

240mm, średnica: 260 mm, ilość warstw: dwuwarstwowe, rozmiar listka 

24x24 

  

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, jednofazowa kostka toaletowa, zapobiegająca 

osadzaniu się kamienia, działanie do 3 tyg, waga 35g 

  

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  min 35 mikronów   

Worki 60L op. (15 szt.) LDPE min 35 mikronów   

Worki 120L op. (25 szt.) LDPE min 35 mikronów   

Worki 20L op. (50szt) LDPE min 35 mikronów   

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  
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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  
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. 
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    *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 12.01.2023 r. do 31.12.2023 r. 
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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 środki czystości Wolskiego Centrum Kultury w roku 2023 r. 

składamy ofertę o następującej treści: 

Podstawowe artykuły  Cena 

jednostkowa 

brutto 

Ręcznik Z/Z biały ilość w opakowaniu 4000 (20x200). gramatura 40/g m2     

Papier toaletowy 12 opakowań - 1op./ 6 rolek  gramatura 2x16 gram, 100% 

celuloza 

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

  

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

240mm, średnica: 260 mm, ilość warstw: dwuwarstwowe, rozmiar listka 

24x24 

  

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  
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Płyn do neutralizacji zapachów op 1L zawierający aktywne 

nanocząsteczki, nie pozostawiający plam  

  

Odświeżacz powietrza 500ml spray neutralizujący nieprzyjemne zapachy, 

min ilość rozpyleń przy jednorazowym użyciu 2-3 

  

  

WC kostka w koszyku, jednofazowa kostka toaletowa, zapobiegająca 

osadzaniu się kamienia, działanie do 3 tyg, waga 35g 

  

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  min 35 mikronów   

Worki 60L op. (15 szt.) LDPE min 35 mikronów   

Worki 120L op. (25 szt.) LDPE min 35 mikronów   

Worki 20L op. (50szt) LDPE min 35 mikronów   

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  

  

 

 

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

przedstawiciela Wykonawcy) 

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) 

 


