
sukcesywna dostawa środków czystościdla Miejskie8o Przedszkola Nr34 W Pło.kU -2020r,

ZAMAWIAJĄCY:

Cmina Miasto Płock - Miejskie Prżedsżkole Nr 34 im, Kubusia Puchatka iJego Przyiaciół

z oddziałami Integracyinymi \ł Płocku.

u]. Ilarcerska 2. 09-410 Plock, Fi]ia: ul. Pocztowa l3

tel,2,:l 364 83 l3

ZAPYTANIE OFERTOWE

(na podstawie ań.4 pkt. 8 ustawy - Prawo Zamówień PubIicżnych)

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku zaprasza Państwa do Złożenia propozycii

cenowej na wykonanie zadania:

sukcesywna dostawa śfodków czJslości dla Miejskiego Pfzedszkola Nr 34 w Plocku -

2020r."

l. opi§ przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków czystości dla

Miejskiego Prżedszkola Nr 34 im. Kubusia Puchatka iJego Przyjaciół z oddziałami

lntegracyjnymi w Płocku u, 2020r. Szczegółowy opis i zakres zamórłienia został

szczegółowo opisany w oPISlE PRZEDMloTl.,] ZAMÓWIENtA, Artykuły

żywnościowe wraz z podaniem maksymalnej wielkości zapotrzebowania zostały

opisane w zestawieniu rodzajowo-ilościo\ł]-m. sknowiącym Załącznik nr 1 do

OP 1 SU P RZEDII]OTU ZAMÓW ]EN]A.

2, Termin realizacji zamórł ienia:

od 0l §tycżnia 2020 roku do dnia 3l grudniĄ 2020 roku.

3, Dokumenł wymagane, które naleł ualącżłć do oferty:

Zamawiający wymaga, by każda ofena Zawierała minimum następltiące dokumenty:

Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowy - Załącznik Nr J

Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofert_v - Załącznik Nr 2

4, Termin i mićjsce zlożenia propozycji cenorłej;

1) oferty należy złożyć ( data wpłynięcia do Zama\\iającego) w t€rminic do

dnia 1l grudnia 20l9r.. do godz. l0,00

2) of€rty należy złożyć w zamkniętej iopieczętowanej kopercie

}t
Y



5L]kcesywna dostawa środków czystościdla Miejski€8o Przedszkola Nl34 W Płocku,2020r

W siedzibie Zamawiającego

Miejskiego Prżedszkola nr 34 w Płocku SEKRETARIAT

ul. Harcerska 2. 09-4l0 Płock * osobiście lub pocztą

5. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazrł,ę i adres

Wykonawcy oraz napis:

ó, Kryterium, którym zamawiający będzie kierował się przy wyborze ofertyjestjakość

produktu. możliwości logistyczne oraż cena brutto.

7, Otwarci€ ofert nastąpi dnia ll grudnia 20l9r., o godz. ]0:00 w siedzibie

Zamawiającego - w Sekrelariacio Miejskiego Przedszkola Nf 34 w Płocku, ul,

Harcerska 2

8, Integralną czgść zaproszenia do złożenia oferty stanowi OPIS PRZEDMIOTI]

ZAMÓWlENIA wftz 7 Załącznikafi| nr 1 ,2,

9. Termin Związania olertą wynosi 30 dni.

l0,o wyborze najkorzystniejsżej olerty zamawiający zawiadomi oferentów Za

poŚrednictwem strony internetowej przedszkola

ll.Zgodnie Z att. ]3 ust, 1 i 2 tozporządzenia Parlamentu Europej§kiego iRady (UE)

20161679 z dnia 27 kwietnia 20l6 r, w sprawie ochlony osób fizycznych w zwjąuku

z przętwarz3niem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich

danych oraz uchyJenia dyrektyły 95/46lWE (ogólne rożporządzenie o ochronie

danych) (Dz, Urz, UE L ] 19 z 04.05.20I6, str. l). dalej ,.RoDo", informuję, ze:

. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedszkole Nr 34 z

oddz. Int€gr, w Płocku, ul. Harcęr§ka 2,09-410 Płock, f'ilia ul, Pocztowa l3, tel. (24)

3ó483l3

. kontakt z lnspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adr€sem e-mail:

iod@zjoplock,pl

,,ProporYcja .enowa na wykon6nie zedania:

suk.esywna dostawa ślodków czystościdla Miejskiego Pżedszkola Nl34W Płocku - 2020r,

NlE oTWlERAĆ PRZED 11/L2l2o19 Eodz. Lo|oo"

il^
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. Pani/Pana dane osobowe przet\łarzane będą na podstau,ie an. 6 ust. 1 lit, a) i c)

RoDo w celu związanym z poStępowaniem na dostawę środków czystości w 2020r,

. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania tj. Urząd Miasta Płocka, Zarząd

Jednostek oświatowych Jednostka Budżetowa w Płocku.

. pani/pana dane osobowe będą przechowywane, przez okaes 5 lat od dnia zakończenia

postępowania na dostawę Środków cuystoŚci \ł,2020r,

. Podanie przez Pana/Panią danych osobow}ch ma charakter dobrou,o lny, .iednakże jest

to walunek konieczny do zawarcia Umowy .

. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do Zautomatyzowanego

podejmowania decyzji ani profilowania - stosowanie do ań.22 RoDo;

. posiada Pani/Pan:

1)na pod§tawie ań. l5 RoDo prawo dostępu do danych osobo$,ych Pani/Pana

dotyczących

2,) na podstawie art, 16 RoDo prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

3) na podstawie art. l8 RoDo prawo źądania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastfzęże\iem przypadków, o których mowa w art.

l8 ust. 2 RoDo:

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych, gdy

uzna Pani/Pan, że przetwaźanie danych osobo\łych Pani/Pana dotyczących narusza

przepisy RoDo.
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Gmina - Miasto Płock - Miejskie Przedszkole Nr 34 im.

z o ddział^mi Integracyjnymi

Kubusia Puchalka i Jego Przyjaciół

w Płocku,

u], Poczto\ł,a 13ul. Harcerska 2.09-4l0 Płock, Filia:

tel,24 3 6,+ 83 13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

l. Tytul i zakres zamówienia

] ) Przedmiotem zamówienia jest:

,,sa*ces))w a dostawą ślodkól9 czyslości dla Miejskiego Przedszkola Nf 34 w PIt cku -
2020 fok".

Ańykuły rzeczowe wraz z podaniem szacunkowej wielkości zapotrzebowania zostały

opisane w zestawieniu rodzajo*,o ilościo\,,ym, stano!\iącym Załącznik nr | Óo o}'lSU

P RZE D M n 1, U ZA MÓhr ] E NIA.

2) Podane iiości produktów są szacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu, Służyć one będą

wyłącznie do porównania ofert oraz wybrania ofeńy najkorz}stnjejs?ej, tzn. że nle

stanowią ostatecznego rozmiaru zamówienia. w \ryniku cze8o nie mogą stanowić

podstaw do zgłaszania ros7czeń z tytułu niezrealizowanych doslaw albo podstawy do

odmowy realizacji dostaw, żama\!iający nie będzie ponosił ujemnych skutków

finansowych spowodowan}ch zmniejszeniem ilości i waności dostaw pomiędży

pozycjami w przedmiocie zamówienia z zastfzeżęniem. iz w wyniku w!ł, lmian nic

zoslanie przekrocżona wartoŚĆ umowy,

3) strony nic przewidują wa]oryzacji cen produktów zawańych w ofercie Wykonawcy

v,trakcie realizacji.

4) Środki czystości pou,inny być dostalczane do Miejskiego Przedszkola Nr 3,{

w Płocku sukcesy§,nie, w miarę zgłaszanych porrzeb, z wyłączeniem przerw

działalności placówki zwiążanych z or8anizacją roku szkolnego,

5) Zamawiający nie dopuszcza składania otiń przez oferentów. którży przy zamół,ieniu

wymagają przekroczenia tz*,, minimum logistycznego,

6) Dostawy realizowane będą na podstarlie bieżących zamówień składanych przez

uprawnionego pracownika Zamawiające8o za pomocą f'aksu, pocztą elcktroniczną 1ub

telefonicżnie, dokony§,anych z minimum 1-3 dniowym wyprzedżenicm,

od poniedziałku do piątku.
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7) Wykona[ca dostarczy zamówioną partię dostaw każdorazowo w ustalonych godzinach

między 6:00 a l5:00,

8) wykonawca dostarczy kaźdą zamówioną partię to\łarów na własny koszt, środkiem

transpońu \łTmaganym dla rodzaju dostarczonych tou,arów źywnościowych, zgodnie z

obowiązującyrni przepisami.

9) Wykonawca zobowiązany jest do rożładowania i lvniesienia towarów do wskazan_vch

plzez pracownika Przedszkola pomiesżcżeń znajdujących się w siedzibic

Zamawiającego prż} ul. Harcerskicj 2, 09,4] 0 Płock.

] 0) Matęriały tj, ańykuły muszą być dopusżczone do obrotu na rynku krajowym,

ll)Zama§iający uźywając Znaki towarowe, nazwy producentów i katalogowe §ymbo]e

towaru okreśIa konkrehe prodUkly, W związku z tym nie dopuszcza innych produkl(iw

niż przęd§ta\łionę ł formularzu cenowym,

l2)ofero,lvaną,W,artość brutto należy skalkulować tak. aby zawierała w sobie cenę netto,

koszĘ transportu, koszty dostaw} oraz obowiązujący podalek VAT,

l3)W razie wątpli,!ł,ości Z,amawialący ma pra\lo korżystać z uprawienia do postępo$ania

wyjaśniającego. W celu uzyskania *,|aśnień zwróci się do Wykonawcy,

l4)Niędostarczenie zamówionych produktów w uzgodnionym term;nie lub odmowa

dostaw],, zostanie udokumentowana notatką słuźbową, Trzykrotne powtórzenie

opisanych incydentów 5kutkować @
l5) Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych produktów w przypadku ich

uszkodzenia,

16) Kryterium, którym Zamawiający będzie kierował się przy wyborze ofeny jest jakość

produktu, możlirvości logistyczne oraż cena brutto.

2. TfRMlN wYKoNANlA ZAnłórł lrltł
Wykonanie zamówienia odbywać się będzie sukcesy\ł,nie od 0],01,2020 r. do

3|.12.20ż0 r,. zgodnie Z za§,ańą umową, na podstatlie Zamówień składanych przez

Zamawia.jącego telefonicznie bądź za pośrednictwem poczt},§l€ktronicznej,

3. WARUNKI PŁATNośCI

Wymagany termin płatnoścj wynosi 14 dni od daty otrzymania przez Zamau iającego

prawidłowo wystawionej faktury. po dostawie kaźdej pańii 1owarów. Płatność nasląpi

prze]ewem na konto Wykonawcy, Zamawiający oświadcza, że będzie realizować

płatności za faktury z za§toso\łaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw, split

payment.
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zalacznik nr I Formulaźcenowv

Lp. NAZWA PRODUKTU Ilość

1]

Dfuclak spnalny do m}cia nacryn l0

] .a}]cs7łą(kosłcżkieD).

lóżne zapachy. l sź $,opakov iu

l5

Ml..zło do cłszczniacIF. opal 7ronl

\Jop ak]).]oł]" do 7Mlaidia szcrokość ]00cn,

odpowednl do śelaź. Dustmop
l

Mop -epos},, l00% ńikroibą do {s/.l*{h

rod7ajó§ podłó8, mo@*, ie do §lelaźaża

pomoc_. uepą ł},miaĄ 4lxl2.5cm

Mydło *,pimie Merida Bali lxzynfekujące.

opak ]ednonkoBe 7009, do nosołfuiał
do7osnikeh piMorych tim)- Mclda Top, ó

8

Midlo§ pi i. N4.ida l]ali Plus.

oprł .lcdnos!łos. 7008, do slosotvanla w

dozoMikach pieo§l-ch lim,r Mclida Top,

9

M}dlo w pbnle Meridacdlor.

sclcdyńo§cnilioqtĄial., opal Jednonkos€ 5l.

s}mbolj M?B, M7s. M7L

8

10

odsłieżacż dekora.,rjny skład.jąct się z€

szklmego po]emicz]ta z 9ronratenr l pllyczloł 6

ll odśłi.żŃ? po$i.lŹaclad. by Rn9.
l3

l1 Papi€r do pieczenią łlniaĄ roli38cmx 50nb

l]

Papićr nral.tos! lylu Jumbo, s/d}.., goliorvd).

sednicalulciócm, yednica loli l9 cm,

sż9rokość wst§gi9cm, dlu8ość na l roll 1,10mb,
]2,1

Papier Ioaleto*) lvpu scnvunBunny. sżar]. cen3
]08

Pl!ń do ńyciapow]cźchn] A]a\, opał 5l
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Płln do mlcE sł-b, goio\ł) do UĄ,cią 7jłach

olocoĘ. nie pozosta*ljący snug. opak 51

Płrn do nycla Ę Zn}Feł&h gdtrcnomicznych

Kjeh] Diva_Fvo.opał. l0l

Plln do ńaczrń l udlll, opal 5]

Pb.ń do ńab]}-sżcldia § hj-wdrach
gdlronomicżnrch Kiehl Lriva_Pionio, opak l0l

Plyn dó p]ukeia Booster, opał,.1l

Plln KEhlxonlone usułajac} bidko

tłuszcz., pozonlloścj pośńUen]u, golDq} do

Ułc]a. s buielceZ sprtsknlacż.n o poj 750nl

PIyn Kthl v.ipfup, alllwiy nodgk don},cia

lłoszck do treb bia],!. §aschtonig,

Prosćk do pnnia kolol waschkoni8.

Rę.J,l Llnteo bjĄ §mNou EĄlro§ ].
jEL,iniU l1m, saslUść 22(m ]..t
dłuPość roti óOm. l iolkaw opako§mi!

R.cżnik Merida Economv Automatic Vdi. na

fo l i do aulcńlryc.ego podaj ńi ką żielone.

, redno*,trsso$e. szrokośc 2{).n. śrcdnica ]9.5

R§.7ni* M.rida E@nony MĄi, na ro]i. sza-1,

jednołenłoĘ. s}sokość l3cm. nednlca

l8cn.dluPośi 1,10n. r9cżóik D.z|śososmv do isź
l}.lągdlaZe §odla oll
s}ńbo] REs104

28 |Rl(żn,lZż.conJ

Rę k awlce go spodac- Pacl Practi. zapachose.

{ ro/ijarc s, V. j-. długt ńankiet

R§*asicc ni!]..low., rożmlary xs.s.M.t,.

scielka kuchenna - zmt},ał Morma dlrą

Ścierka z mikołłókna/nikofibry do pmcy na

sucho i noko. óżne kolor!, ena 2a l śż

Środck do .4-'sżcćnia mebli Pledee§ s!ra!0.

opak jednos&ose ok 250ml
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Środ.l do d.7,vnfekcji chenlsepl.
3]

slodck do mycia ipEle$acjl naliniłd7ctnęj

KEhl Llo\! Pnna, §odcl eoioif d. U}.cią

/c s!ry§ki*,aczem. opat jednośkołe 750ml

]]6

środck do usuBmia kmienu

Kióhl ('ldda smi/alarolme.

nabżiek§6u.opał l0l

I'abletk] do odkańi.nffiaznywdti. paliołme
]0

38

&olck do odkużcza WoRwo 7 ńatriału t}pu

mikrcnbrehiliroqłókńo do odku,&za

I lo/soL[ao
20

$ofor do odlu,acza uoRWoż malerialu §pu

ń ll F libreh ikrosłókno do odlu.żacza PRoFI l
]]0

$o.kln. śńleo c7mc]5l,50 §ż1 na role.

grubość ] D, *na7a l ro]kę
l9

ł]
uorkina śmEcl c/@có0-701.50 szl narolce.

grubosć LD, eńa7a l rollc
l6

1ż
worh na śńcci cr@e l20l. 2' śź na rolce.

grubość LD. Maża l rolka
1,1

.l3 8

Zń){3łlachenn] gabka rozmEr MIDI. cła
l55
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sE8!A

odpow]adając na źap!,ta nie ofeńowe pt " oostaWa środkóW crystości na potrzeby M e]sk]ego Pned5zkolź Nr 34 W

Piocku na rok 2020" oferujemv Wykonanie pr?edńiotu żamów]enia.godni€ z Wyńaga nia m] zawa rłym W oPls/E
PRzEDMloIU ZAMÓWEN]A ż. niżej Wymien oną cenę:

TEL,,.,,...,.,.,,,,.,.,.,,,.-,,,.,,-,.,,,,,,,,,,.,.,,., FAX

.)

Ę w*oia!ł/wyloDt@ł

ż8odniez pkt,3 folmularu cenowy

1, ośwadczamy, że przedmiot żamóWieńia ńa który skiadź my ofeńę żobowlążUjemy 5ię rea żoW.ć sukcesywn]e od

dnia 01stycżn a 2o2o r, do 37 grudnla 2o2ol., zBodn]e L zawartą umową na podstawie zamówień śkladanych

orżez Ża mawia]acego,
2, ośWiadczańy, żetowary będące plżedmioteń nińie]szej ofeńy od powiadają Wa rOi kom ia kośc]owyń zgodnym ż

o bowlążU!ą.yf l ale\tdrl po ll, ni 1órńaa',
3. GW.rantujemy niezmienność ofedowanych cen pEez calyokre9 re.lnac]iumowv,
4. WVraż3mVżgode na p]atnośćfaktulwterm nie 14dniod daty donalcżenia do śi€dż]by Zamawiaiącego

praW]dłoWo wystaWlone] f akturV VAT,
5, zobowiązujemy sę do dostawv prżedmiotu zamówieńja wterm]niewskażanym pęeż zafuW]ającegood daty

otrzymani. zańówienja prżesianego za poŚredńictweń telefoiu lub drosą e ekt.ońicżną pżez żam.wiają.ego

6. zobowiązujemy się do le3lżacji dostawy do pom esżcżeń zna]dUjących 5ięw siedżlble żź mawia]qce8o pżV Ul

Harce6kej 2, P|óck, wg śpecyflkacj asortymeńrowej dośtaw,
7, oświadczamy, że z.pożńaiśńy sięz apisem przedńjótu iJomulożem cenowyń ń e WnosLmy do ńie8o

żastrzeżeń oraż uzyskal]śmV Wśżelk]e inform.cje niezbędne do praWidiowego przvBotowania idożeńi3 niniej5zej

8, ośWiad.zamV, żejest€śmy związaninin]eFzą of€ńą pżeż okles 30 dniod dria uplylvu terminu skł.dania ofeńy,

9, ośWiadczamy, że?apo?ńaliśmy slę olaz akceptuieńy pośtanoWien]a wżoru UmoWy u obow]ąluje ńy śię w
pPypadku w}boru ńa9ej ofeńy, dojej zawarc]a w m ejścu oraż terminie wYżń.cżonym przez żamawiającego

1o, of€ńa wraż zż3lączn kamizaw]era łączn]e,,,,,. kolejno zap5anych ipon!merowanych stron.

11, Wyrażam żgodę na przetwaEaiie ńólch danych osobowYch d a potrżeb niezbędnych do rea iżacl przedńiot!
postępoWan]a,

12, ośwadcżam, żeżapoznaiem siĘ z klauzulą ińformacyjną żawartym W pkt 11żaprośzenia do złożen a oferty,

13, ośwadczam, żewyp€lnilem obowiążk]infolmacyjne przewidz]aneWań 13 Ub art.14 o8ólńego rozporządzen a o

ochrońje danvch,,RoDo" wobec osóbfiżycżńych, od których dan€ osobowe beżponednio ubpołednio
pozyskalem w celU Uble8anla się o Ud.]elenie za móWien i. pUblicznego w ninie]rym postępoWan u

14. Wy6żam żgodę na podańie informacj dotyczących Wykonawcv niezbędnych do o8lo9enia wyn]ku lapytźn a

ofertoweBo na dostawęnodków cżyśtoścido MieFkie8o Pżednkola Nl34 W Płock0 na rok2020, ńa stronie

intehetowej B u eąiu lnfolmacjiP!b icznej za ńawiającego

lpdpś p{łft m€m. cn€ ĄFdpn

ł,


