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Zmigród,15.04.2015

ZAPYTA|{IE OFERTOWE NA DOSTAWĘ SRODKOW CHEMII
BASENOWEJ

DLA POTRZEB OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W ZMIGRODZIE

I. WPROWADZENIE

ZespoŁ Placówek kultury w Żmigrodzie zaprasza do złożęnia oferty na dostawę chemii basenowej
dla Ośrodka Sportu i Rekreacjiw Żmigrodzie.

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.
Ż. WartoŚĆ szacunkowa zamówłęnta została ustalona zgodnie z ustawą Prawo zamówteń

publiczl,iych i wynosi ponizej 30 000 EURO.
3. Zamawiający nie dopuszczaskładania ofer1 częściowych.

II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

1. Zespoł Placówęk Kultury
ul. Wrocławska 12
55-140 Żmigrod
NIP: 915-000-40-56

2. wszelkich informacj i doty czący ch przedmio tu zamowięnia udzięla:
Stanisław Chorążyczewski - Kierownik OSiR - numer tel. 696 472 639.

ilI. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa chemii basenowej w okresie od 5 maja 2015 do 20
września 2015
2. Szczegołowy opis przedmiotu zamówienia oIaz wymagań Zamawlającego dla poszczególnych
artykułów chemii basenowej wg załącznika nr 1.

3. Dostarczenie chemii basenowej powinno byó rcalizowane transportem własnym Wykonawcy i na
jego koszt. Wykonawc a zobowiązany jest należycie zabezpteczyć towar na czas przewozu. Dostawa
oznacza dostarczenie przedmiotu umowy do siedzlby Zamawiającego oraz ich wniesienie do
miej sca wskazaneg o przez Zamawiającego.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

1. Termin wykonania zamówienia wynosi max. 3 dni
zamówienia

od dnia złożenia przez Zamawiającego



V. OPIS \ilARUNKOW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. o udzielenie zamówienia moze ubiegaó się Wykonawca spełniający następujące warunki:

1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynnoŚci, jeŻel'i ustawY

nakładaj ą obowi ązek po s i adania takich uprawnień ;

2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie;
3jłyspo""je potencjałem technicznymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Ą znĄdujĆ się * ryi rucji ekonomtcznej i f,rnansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

IX. MIEJSCE I TERMIN ZŁOZENIA OFERT

oferty na\eży składać w siedzibie ZamawtĄącego (zapośrednictwem poczty e-mail):

info@zpk-zmigrod.eu; do dnia 24-04.2015 roku, do godz. 1500,

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1, oferlę należy sporuądzic wg formularza ofertowego stanowiącego Załączniknr 2 do ZaPYtania.

2. Oferta winna być sporząd zona w j ednym egzemplarzu,

3. oferta winna uye poapirunu pir", właściciela lub osobę upowaŻnioną do rePrezentowania

Wykonawcy.
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Za|ączniknr l

L.P AsorĘment nanva J.M.
cena netto

(np. za 1 paczkę,
§ztukę)

Wartość VAT
cena brutto
(np, za 1 paczkę,

sztukę)

t Podchloryn sodu stabilizowany około 700 kg/tydzień

2 Flockmix ultra płynny (koagulant) Około100 kg/tydzień

3
Korektor pH minus płynny (kwas siarkowy
50%)

Około 300 kgltydzień

Cena musi obejmowaó w kalkulacji wszystkie kosźy i składniki, niezbędne do wykonania
przedmiotu zamowienia. Przy wyliczaniu wartości cen poszczególnych elementów na\eży
ograniazyc się do dwóch miejsc po plzecinkunaktzdym etapie wyliczenia ceny.

Żmigród, dnia 1 5.04.2015
podpis i pieczęć



Za|ączniknr2

FORMULARZ OFERTOWY
Dane Wykonawcv

( pełna nazwa, adres firmy oruzimię i nazwisko właściciela)
strona internetowa :

Nr telefonu :

Numer faksu :

Numer REGON :

Numer NIP :

Nawiązując do zaproszenia za-waliego w zapytaniu ofertowym na dostawę środkow czystości na
potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie
1. SKŁADAM (Y ) OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem
ofertowym.
2. OSWIADCZAM (Y), że zapoznaliśmy się dokładntę z warunkami udziału w postępowaniu i
uznajemy się za zwtęanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
3. OFERUJEMY (Y) wykonanie przedmiotu zamówteniazacenę: wg załącznlkanr I
4. ZOBOWIĄZUJE (MY) SIĘ do realizacji zamówienia zgodnie z zapisami i w terminie podanym
w zapytanlu ofertowym.
5. GWARANTUJE (MY) okres stałości cen na czas obowiązywaniaumowy tj. 1 rok.
6.UDZIELAM (Y) gwarancji, że towar jest dobrej jakości i wolny od wad oraz posiada wymagane
atesty i certyfikaty.
8. OSOBĄ UPOWAZNIONĄ do kontaktu z Zamawiającym w przypadku udzielenia nam

:1-:::::-]::: : tel ,

... dnia
podpis i pieczęć


