
Chobienia, dnia  24.01.2017r.  

ZAPYTANIE CENOWE 

na zakup i dostawę środków czystości dla Chobieńskiego Ośrodka Kultury w 2017r.
zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz.2164 z późn. zm.) ustawy nie stosuje się

Chobieński Ośrodek Kultury zwraca się z zapytaniem  o cenę na zakup i dostawę środków czystości na potrzeby 
CHOK w 2017 roku. 

I. Zamawiający
Chobieński Ośrodek Kultury
Adres: Chobienia ul. Rynek 6, 59-305 Rudna
tel. 76 843 95 19, 76 843 95 09                                                                                                                                       
fax 76 843 95 19
II. Przedmiot zapytania cenowego
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych środków czystości w 2017 r. do 
Chobieńskiego Ośrodka Kultury w Chobieni, wyszczególnionych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia,
stanowiącym załącznik nr  do zapytania cenowego. 
III. Termin realizacji 
1. Dostawy będą realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2017r.. 
2. Termin dostawy do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego. 
3. Dostawa realizowana będzie w godzinach  12.00 – 15.00. 
IV. Warunki realizacji 
1. Środki czystości dostarczane będą na koszt Dostawcy, zgodnie z zamówieniami cząstkowymi złożonymi przez 
Zamawiającego w formie pisemnej, faksowej lub elektronicznej.
2. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 
3. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto podane na fakturze w ciągu 14 dni od dnia 
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę. 
4. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych 
ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego. 
5. Zamawiający zastrzega, że do porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty będą brane wyłącznie 
ofety kompletne, z wyceną wszystkich artykułów wymienionych w załaczniku nr 1 do zapytania.
6. Chobieński Ośrodek Kultury zaznacza, iż Dostawca może ulec zmianie w przypadku naruszenia zasad 
określonych w niniejszym zapytaniu. 
V. Forma składania ofert 
Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania cenowego – Formularz ofertowy. 
VI. Miejsce składania ofert 
1. Ofertę należy dostarczyć do Chobieńskiego Ośrodka Kultury: 

 email na adres: lsajak@chok-chobienia.pl / chok-chobienia@wp.pl, osobiście lub pocztą na adres: 
Chobienia ul. Rynek 6, 59-305 Rudna, z dopiskiem „Oferta na zakup i dostawę środków czystości dla 
Chobieńskiego Ośrodka Kultury  w 2017 r.” 

2. Ofertę należy złożyć do dnia 31.01.2017 r. do godz. 15.00 w pokoju nr 51. 
3. Rozstrzygnięcie ofert nastąpi do 02.02.2017r.  
4. O wyborze najkorzystniejszej oferty wybrany oferent zostanie poinformowany drogą mailową. 
5. Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa w ciągu 14 dni od wyboru oferty. 
VII. Kryteria wyboru oferty 
Kryterium oceny ofert będzie cena brutto. 
VIII. Opis sposobu przygotowania oferty 
W ofercie należy podać cenę jednostkową netto oraz brutto, zgodnie z podanymi jednostkami miary. Zaoferowana 
cena może być negocjowana (w dół).  
Oferta musi zawierać nazwę, numer NIP, Regon oraz dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail) Oferenta. 
Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:  Lucyna Sajak  tel. 76 843 95 19, 76 8439-509
e–mail: lsajak@chok-chobienia.pl
                                                           

Dyrektor
                                                                                                    Chobieńskiego Ośrodka Kultury
                                                                                                                                   Katarzyna Przeworska                
    

Załącznik nr 1 do zapytania cenowego 

mailto:lsajak@chok-chobienia.pl
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mailto:lsajak@chok-chobienia.pl


Formularz ofertowy 
na zakup i dostawę środków czystości dla Chobieńskiego Ośrodka Kultury na 2017r.

zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz.2164 z późn. zm.) ustawy nie stosuje się

Nazwa firmy ......................................................................................................................................
Adres: ................................................................................................................................................
tel ......................................................................................................................................................
email .................................................................................................................................................
NIP ........................................................................  KRS .................................................................

lp. Nazwa artykułu Marka
oferowanego

produktu

Opis artykułu Cena
jednostkowa

netto w zł

Cena
jednostkowa
brutto w zł

1 Papier toaletowy  Zwykły, biały
8 rolek po minimum 200 listków)

/opakowanie

2 Ręcznik papierowy 2 rolki / opakowanie

3 Ręcznik listkowy Makulaturowy/
celuzowo-makulaturowy

szary/zielony
Opakowanie 4000 szt.

4 Papier toaletowy JUMBO szt. biały

szt. szary

5 Dozowniki na mydło szt.

6 Uchwyty na papier toaletowy szt.

7 Uchwyty na ręcznik papierowy szt.

8 Wycieraczka -wewnętrzna antypoślizgowa, 
guma od spodu

40 x 60 cm.
150 x 90 cm

9 Omiatacz pajęczyn z kijem teleskopowym szt.

10 Miotła drewniana + kij Szerokość 30 - 40 cm 

11 Miotła plastkowa + kij Szerokość 30 - 40 cm

12 Kij do miotły z gwintem - plastikowy           szt.

13 Kij do miotły z gwinetem - drewniany szt.

14 Zmiotka + szufelka  plastikowa

15 Wiadro z wyciskaczem 10 litrów

12  litrów

16 Wiadro  plastikowe 10 llitrów

15 litrów

17 Kosz na śmieci z pokrywą 25 litrów

10 litrów

18 Łopata do odśnieżania szt.

19 Mop okrągły + kij szt.

20 Zapas do mopa okrągłego
(pasujący do mopa z poz. 19)

szt.

21 Mop płaski +kij Szerokość 35 - 40 cm

22 Zapas do mopa płaskiego
(pasujący do mopa z poz. 21)

Szerokość 35 - 40 cm



23 Mydło w płynie 1 l

5 l

24 Mleczko do czyszczenia CIF 0,7 l

25 Proszek do czyszczenia, szorowania  IZO 500 g

26 Płyn do mycia szyb z atomizerem CLIN 500 ml /szt.

27 Płyn do mycia szyb bez atomizera– CLIN 500 ml /szt.

28 Aerozol do mebli  SIDOLUX lub PRONTO 300 - 350 ml/szt.

29 Płyn do mebli biurowych, nadający połysk 
MEBLIT

150ml/szt.

30 Odświeżacz powietrza aerozol długotrwale 
utrzymujący zapach

(minimum 300 ml) /szt.

31 Odświerzacz powietrza (szyszka - zapas) szt

32 Odświerzacz powietrza (szyszka - wkład) szt

33 Pasta do podłóg  PCV – SIDOLUX  750 ml/szt.

34 Pasta do podłóg drewnianych - SIDOLUX 750 ml/szt.

35 Płyn do podłóg drewnianych - SIDOLUX 750 ml/szt.

36 Płyn do paneli -  SIDOLUX 750 ml/szt.

37 wierzchni PCV-  AJAX Uniwersalny płyn 
czyszczący do zmywania po

1, l/szt.

39 Środek do mycia zmywarek FINISH 250 ml/szt.

40 Preparat do mycia piekarników 500ml/szt.

41 Płyn do mycia i nabłyszczania naczyń ze 
stali nierdzewnej 

750ml/szt.

42 Kostki  do zmywarki  SOMAT 72 szt.

43 Płyn do mycia naczyń - PUR 900 ml/szt.

44 Proszek do prania E 5,25 kg do białego

1 kg do białego

5,25 kg do kolorów

1 kg do kolorów

45 Koncentrat do płukania tkanin 1,5 l/szt.

46 Odplamiacz VANISH szt.

47 Płyn do prania dywanów 2w1 -WEZYR 500 ml/szt.

48 Krążek dezynfekujcy – DEZO DEX zapas 35 g/szt.

49 Krążek dezynfekujcy – DEZO DEX koszyk 35 g/szt.

50 Kostka do WC zkoszyczkiem - TYTAN Szt.

51 Kostka do WC zapas TYTAN ( do poz. 50)

52 Szczotka do WC + pojemnik Kompl.

53 Granulki do udrażniania rur - Kret lub 
równoważny

1 kg/szt.

54 Żel do rur KRET 500 g/szt.

55 Żel do WC BREFF 1000 ml

500ml

56 Płyn do WC Tytan 700 ml



57 WC TRO środek do dezyfekcji i wybielania 1l/szt.

58 Płyn  kamień i rdza  DOMESTOS 750 ml/szt.

59 Żel kamień rdza CILLT  750ml /szt.

60 Worki na śmieci uniwersalne 20L/50szt  w rolce

61 Worki na śmieci uniwersalne 35L/50szt  w rolce

62 Worki na śmieci uniwersalne 60L/50szt  w rolce

63 Worki na śmieci uniwersalne mocne 120L/10szt  w rolce

64 Worki na śmieci uniwersalne mocne 240L/10szt w rolce

65 Ścierki uniwersalne A3 -przeznaczone do 
codziennego użytku do mycia na mokro i do
przecierania na sucho 

szt.

66 Ścierka z mikrofibry  Szt.

67 Ścierki z mikowłókien Szt.

68 Ścierka do podłóg 60x100/szt.

69 Chusteczki uniwersalne na mokro min.  80 szt. w opakowaniu

70 Zmywak kuchenny gąbka 5 szt. w opakowaniu

71 Druciak metalowy 1 szt.

72 Szczotka ręczna do szorowania Szt.

73 Rękawice lateksowe, jednorazowe Opakowanie 100 szt.
różne rozmiary

74 Pasta BHP 500g

75 Płyn do maszynowego mycia naczyń 5l

10l

Razem:

Pozostałe artykuły nie objęte wykazem Rabat ...........%

..........................................................................
       data, podpis i pieczątka Oferenta


