MIEJSKO-GMINNY
OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Kardynała Wyszyńskiego 4
8-340 SĘDZISZÓW
NIIZAak
sprawy MGOPS-271/1/2020

Sędziszów, dn. 14.01.2020

r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na „Zakup artykułów chemicznych na potrzeby OPS” poniżej 30.000 euro
I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Sędziszów / Miejsko — Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Dworcowa
20,
28 — 340 Sędziszów
NIP: 6562164804

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup artykułów chemicznych dla OPS - pełna lista
przedmiotów składających się na niniejsze zamówienie zamieszczona jest w Formularzu
stanowiącym załącznik nr 1.

III. Termin realizacji zadania

Od dnia 01.02.2020
IV.

do 31.12.2020

r.

Warunki płatności i gwarancji:

Płatność przelewem
V.

r.

—

do 14 dni

Kryterium wyboru oferty:

Jedynym kryterium oceny jest cena — Zamawiający udzieli zamówienia
który zaoferuje najniższą cenę (cena wraz z dowozem do MGOPS Sędziszów)

.

Wykonawcy,

VI. Termin i miejsce składania oferty:
Ofertę na Formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 24.01.2020 r. do godz. 10:30
w formie:
I.
pisemnej (osobiście, listownie ) na adres: ul. Kard. Wyszyńskiego 4,
28 — 340 Sędziszów,
II.
faxem na numer: 41 38 11 184
III.
wwersji elektronicznej na e-mail:opssedziszow5Q onet.pl
Po
wyborze
najkorzystniejszej
oferty
cenowej
się tylko z wybranym oferentem w terminie do 7 dni roboczych

VIII. Załączniki:
1.

Formularz cenowy

Ośrodek

skontaktuje

w
FORMULARZ CENOWY

Lp.

ARTYKUŁY CHEMICZNE

towaru artykułu (podane

treści nazwy pochodzenia art. nie są
bezwzględnie obowiązujące,
dopuszcza się art. równoważne
jakością lub lepsze )

Płyn do mycia naczyń 500 ml typu
|
Fairy
Płyn do WC 750 ml typu Domestos
Mleczko do czyszczenia 500 ml typu

1.

2.
3.

5.

6.
P.
8.

9,

10.
.

12.

Jednostka
miary

szt.

szt

Cif

SZt.

Zmywak kuchenny
Mydło toaletowe z dozownikiem
Worki na śmieci (30 1) mocne
Worki na śmieci (60 1) mocne
Papier toaletowy 3- warstwowy
Płyn do szyb (500 ml) typu Ajax
Kostka WC koszyk
Mleczko do pielęgnacji drewna typu
Pronto
Ręczniki papierowe białe

szt.

.

4.

11

Nazwa

-

Załącznik nr

szt.

op.(25sztuk)
op.(10szt.)
szt.

szt.
szt.

szt.

op.

13

Pojemnik styropianowy 460 ml do dań
gorących

25 szt./ op

14.

Dekiel do pojemnika 460 ml do dań
gorących

50 szt./ op.

I5,

Pojemnik Menu Box dwudzielny
piank do dań gorących

125 szt./ op.

Łyżki jednorazowe

„ASRBEPBJR

a.

abu

18.

Widelce jednorazowe

Popa

Noże jednorazowe

100 szt./ op.

Suma:

Cena brutto

I

