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                                                                                                                   Kołobrzeg 16.12.2019 

 
                                                    ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
Szkoła Podstawowa nr 6 im Janusza kroczka w Kołobrzegu zwraca się z uprzejmą prośbą o 
przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pt:  
- na dostawę środków chemicznych i środków czystości  w  2020 roku 
 
Przedmiot zamówienia: Tabela - Załącznik nr 1 
 
Oferta: 
 
1. Winna zawierać nazwę , pojemność , ceny brutto przedstawione w tabeli. 
2. Zapotrzebowanie składane będzie w formie pisemnej, pocztą elektroniczną lub telefonicznie. 
3. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę 

podatku VAT i wszelkie inne koszty, których poniesienie okaże się konieczne w celu należytego 
wykonania przedmiotu zamówienia.  

4. Oferta winna zawierać oświadczenie wykonawcy, iż zobowiązuje się w wypadku stwierdzenia wady  
do bezpłatnej wymiany na nowy wolny od wad. 

5. Zamówienie i dostawa winno być zrealizowane transportem własnym i na koszt wykonawcy. 
6. W przypadku zapisu „ lub równoważne ” proszę o zaproponowanie środka zbliżonego parametrami 

do środka podanego w tabeli. 
 
 
Termin realizacji zamówienia i płatność: Wykonawca zobowiązany będzie do dostaw środków w roku 
2020 zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. Po wyborze 
oferenta zostanie podpisana umowa między stronami na dostawę środków chemicznych i środków  
czystość. Płatność będzie następować na podstawie wystawionej faktury w terminie 14 dni od dnia jej 
wystawienia. 
Kryterium wyboru ofert –cena 100% 
Ofertę można złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać drogą elektroniczną na adres 
d.rygielski@sp6kg.pl 
Ofertę prosimy przesłać w terminie do dnia 31.12.2019 r. 
Osoba do kontaktu:   
Dariusz Rygielski – kierownik gospodarczy, email: d.rygielski@sp6kg.pl , tel: 602 270 729 

 
Niniejsze zapytanie ofertowe ma charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej cenowo. 
Rozeznanie cenowe nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. 
Do rozeznania cenowego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień  
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 
Zamawiający zastrzega wybór wykonawcy całości lub części zamówienia 
 
Załącznik: 
- przykładowa tabela środków 

 
 

 

 

 



 

  

 


