ZAPYTANIE OFERTOWE
na dostawę środków czystości dla ZSP2

I. ZAMAWIAJĄCY:
Nazwa: Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2
Adres: ul. Kopernika 63, 44-117 Gliwice
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Zamawiający prosi o przedstawienie oferty cenowej na dostawę środków czystości
III Opis przedmiotu zamówienia
a)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości do ZSP2 - Szkoły Podstawowej nr 12
i Przedszkola Miejskiego nr 17

b)

Załącznik nr 1 określa szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia

c) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia na własny koszt do:
 Szkoły Podstawowej nr 12 ul. Kopernika 63, 44-117 Gliwice
 Przedszkola Miejskiego nr 17, ul. Andromedy 36, 44-117 Gliwice
2) W przypadku wskazania w zapisach Zaproszenia do składania ofert, nazw własnych, symboli, itp. należy
zapisy te rozumieć jako zapis o produkcie wzorcowym, wszędzie należy rozumieć, iż Zamawiający dodaje
tam wyrazy „lub równoważny”.
3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
IV. Warunki dostawy
W ramach dostawy środków czystości wykonawca musi zapewnić transport we wskazane miejsce
(szkoła i przedszkole) wg poniższych wytycznych:


dostarczenie środków czystości do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Gliwicach w terminie
ustalonym z Zamawiającym na podstawie zamówienia składanego mailowo bądź telefonicznie.

V. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM
1) Cena ofertowa zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.
2) Zamówienia będą realizowane w terminie do 3 dni od daty złożenia zamówienia.
3) Artykuły będące przedmiotem postępowania muszą być produktami oryginalnie zapakowanymi
w opakowaniach, nie noszącymi śladów otwierania.
4) Obowiązuje termin płatności wskazany na poprawnie wystawionej fakturze VAT na następujące dane:
Nabywca:
Gliwice – Miasto na Prawach Powiatu
ul,. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice
NIP: 6311006640
Płatnik:
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
ul. Kopernika 63, 44-117 Gliwice

VI TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
Wypełniony i podpisany przez upoważnioną osobę do reprezentowania Wykonawcy formularz ofertowy
należy złożyć do 08.02.2022 r. do godziny 12:00 w jeden z następujących sposobów:
1. wysyłając na adres mailowy: sekretariat@zsp2.gliwice.eu
2. osobiście w sekretariacie ZSP2, ul. Kopernika 63, 44-117 Gliwice
3. przesyłając pocztą na adres:
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2
ul. Kopernika 63, 44-117 Gliwice
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Oferent powinien przedstawić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania w formie oryginału
razem z załącznikiem nr 1 (wykaz cenowy) lub skanu.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych
ofert.
Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi mailowo bądź telefonicznie
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Osoby do kontaktu: Donata Książek
adres e-mail: sekretaria@zsp2.gliwice.eu, telefon: 032 238-19-98
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy

