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ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Płock - Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Ptzyjaciół

z OddziaŁami Integracyjnymi w Płocku,

ul. Harcerska2,09-410 Płock, Filia: ul. Pocztowa l3

tęL.24 364 83 13

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

(na podstawie art. 2 ust.1 pkt. 1 ustawy - Prawo ZamówieńPublicznych)

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku zaptasza Państwa do złożenia propozycji

cenowej na wykonanię zadania:.

Sukcesywna dostawa środków czystości dla Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku -

2022r."

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków czystości dla

Miejskiego Przedszkola Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół z Oddziałami

Integracyjnymi w Płocku w 2022r. Szczegółowy opis i zakres zamówienia został

szczegółowo opisany w OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Artykuly

żywnościowe wraz z podaniem maksymalnej wielkości zapotrzebowania zostały

opisane w zestawieniu rodzajowo-ilościowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do

OP ISU P RZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

2. Termin realizacji zamówienia:

Od OlsĘcznia 202ż roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

3. Dokumen§ w]magane, które naleĘ zalączyćdo oferty:

Zamawiający wymaga, bykażdaoferta zawięrałaminimum następujące dokumenty:

Wypełniony i podpisany ptzęz Wykonawcę formularz cenowy - ZałącznikNrl

Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofeĄ - Załącznik Nr 2

4. Termin i miejsce złożenia propozycji cenowej:

1) Oferty należy złożyć ( data wpłynięcia do Zamawiającego) w terminie do

dnia 28 grudnia 2021r., do godz. 15.00

2) Oferty należy złożyć w zamkniętej i opieczętowanej kopercie



Sukcesywna dostawa środków czystbści dla Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku -2O22r.

w siedzibie Zamawtające go

Miejskiego Przedszkolanr 34 w Płocku - SEKRETARIAT

ul. Harcer ska 2, 09-410 Płock - osobiście lub pocztą

5. Na kopercie należy umieśció nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adręs

Wykonawcy oraz napis:

,,Propozycja cenowa na wykonanie zadania:

Sukcesywna dostawa środków czystości dla Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku -2O22r,

NtE oTWIERAĆ pnzro 29l1.zlzoz1-godz. 10:00"

6. Kryterium, którym zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty jest jakość

produktu, możliwości logistyczne Qtaz cena brutto.

7. Otwarcie ofert nastąpi dnia 29 grudnia 2021r., o godz. 10:00 w siedzibie

Zamawiającego - w Sekretariacie Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku, ul.

Harcerska 2

8. Integralną część zaptoszenia do złożenia oferty stanowi OPIS PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA wraz z Załącznikami nr l i 2.

9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

l0. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiĄący zawiadomi oferentów za

pośrednictwem strony internetowej przedszkola

lI.Zgodnię z art. 13 ust. l i2rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób ftzycznych w związku

z ptzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu'takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie

danych) (Dz.Urz. UE L Il9 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że

'Administratorem PunilPana danych osobowych jest Miejskie Przedszkole Nr 34 z
Oddz.Integr. w Płocku, ul. Harcerska2,09-470 Płock, filia ul. Pocztowa t3,tel. (24)

36483l3

' Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych jest mozliwy pod adresem e-maił:

iod@zjoplock.pl
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. Pani/Pana dane osobowę p.rzetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i c)

RODO w celu związanym z postępowaniem na dostawę środków czystości w 2022t.

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

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania tj. IJrząd Miasta Płocka, Zarząd

Jednostek Oświatowych - Jednostka Budżetowa w Płocku.

. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończęnia

postępowania na dostawę środków czystości w 2022r.

. Podanie przezPanalPanią danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest

to warunek konieczny do zawarcia Umowy .

' Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego

podejmowania decyĄi ani profilowania - stosowanie do art. 22 RODO;

. posiada Pani/Pan:

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych PanilPana

dotyczących

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostow aniaPani/Pana danych osobowych;

3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia

ptzetwatzania danych osobowych z zastrzeżęniem przypadków, o których mowa w art.

18 ust.2 RODO;

4) prawo do wnięsienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza

przepisy RODO.

pY§WoB
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OPI§ PRZBDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Tytuł i zakres zamówienia

l) Przedmiotem zamówienia jest:

nSukcesywna dostawa środków czystości dla Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku -
2022 rok".

AĘkuły rzeczowe wraz z podaniem szacunkowej wielkości zapotrzebowania zostaĘ

opisane w zestawieniu rodzajowo - ilościowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do OPISU

P RZ E D MI O TU ZA MOW I E N IA.

2) Podane ilości produktów są szacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu. Służyć one będą

wyłącznie do porównania ofert oraz wybrania oferty najkorzystniejszej, tzn. że nie

stanowią ostatecznego rozmiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanowić

podstaw do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw albo podstawy do

odmowy realizacji dostaw. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków

finansowych spowodowanych zmniejszeniem ilości i wartości dostaw pomiędzy

pozycjami w przedmiocie zamówienia z zastrzężeniem, iż w wyniku ww. zmian nie

zostanie przekroczona wartość umo\ily.

3) Strony nie przewidują waloryzacji cen produktów zawańych w ofercie Wykonawcy

w trakcie realizacji.

4) Środki czystości powinny być dostarczane do Miejskiego Przedszkola Nr 34

w Płocku sukcesywnie, w miarę zgłaszanych pottzeb, z wyłączeniem 'przerw

działalności placówki związanych z organizacją roku szkolnego.

5) Zamawiający nie dopaszcza składania ofert przez oferentów, którzy przy zamówieniu

wymagaj ą przekroczen ia tzw . m inimum logistycznego.

6) Dostawy realizowane będą na podstawie bieżących zamówień składanych przez

uprawnionego pracownika Zamawiającego za pomocą faksu, pocztą elektroniczną lub

telefonicznie, dokonywanych z minimum I-3 dniowym wyprzedzeniem,

od poniedziałku do piątku.
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7) Wykonawca dostarczy zamówioną partię dostaw każdorazowo w ustalonych godzinach

między 6:00 a 15:00.

8) Wykonawca dostarczy każdą zamówioną partię towarów na własny koszt, środkiem

transportu wymaganym dla rodzaju dostarczonych towarów żywnościowych, zgodnie z

obowiązuj ącym i przepisam i.

9) Wykonawca zobowiązany jest do rozładowania i wniesienia towarów do wskazanych

przez pracownika Przedszkola pomieszczeń znajdujących się w siedzibie

Zamawiającego przy ul. Harcerskiej 2,09-4i0 Płock.

10) MateriĄ tj. artykuły muszą być dopuszczone do obrotu na rynku krajowym.

l7)Zamawiający używając znaki towarowe, nazwy producentów i katalogowe symbole

towaru określa konkretne produkty. W związku ztym nie dopuszczainnych produktów

niż przedstawione w formularzu cenowym

12) Oferowaną wartośó brutto na|eży skalkulowaó tak, aby zawierała w sobie cenę netto,

koszty transportu, koszty dostawy oraz obowiązujący podatek VAT.
13) W razie wątpliwości Zamawiający ma prawo korzystać z uprawienia do postępowania

wyjaśniającego. W celu uzyskania wyjaśnień zwróci się do Wykonawcy.

l4)Niedostarczenie zamówionych produktów w uzgodnionym terminie lub odmowa

dostawy zostanie udokumentowana notatką służbową. Trzykrotne powtórzenie

opisanych incydentów skutkowaó będzie rozwiązaniem umowy z winy Wykonawcy

15) Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych produktów w przypadku ich

uszkodzenia.

16)Kryterium, którym Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty jest jakośó

produktu, możliwości logistyczne oraz cena brutto.

2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wykonanie zamówienia odbywaó się będzie sukcesywnie od 0I.0L.2022 r. do

31.Iż.2022 r.,.,zgodnie z zawańą umową, na podstawie zamówień składanych ptzez

Zamaw iaj ące go te le fon iczn ie b ądź za po śre dn ictwem poczty e l ektron icznej .

3. WARUNKI PŁATNoŚCI

Wymagany termin płatności wynosi 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego

prawidłowo wystawionej faktury, po dostawie każdej partii towarów, Płatnośó nastąpi

przelewem na konto Wykonawcy. Zamawiający oświadcza, że będzie rca|izowió

płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split

payment.
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"' -iiri. 
ul. prr-żol,a 13

tel./fax tą r+Ńl, *mnil: mp3ń@zPplock,pl Załącznik nr 1 - Formularz cenowy

Lp NAZWA PRODUKTU
Jędn.

miafy
Ilość

Cęna

jednostkowa

netto

wartość netto

Cena

jednostkowa

brutto
wańość brutto

Stawka

VAT

l Brudpur VC-242 ll szt. 2

2 Domestos, opak, 5l szt. 24

3 Druciak spiralny do mycia naczyń szt, 10

4

Kostka WC Domestos, z

zawieszkąft oszyczkiem),

różne zapa§hy,l sź. w opakowaniu

Sń. l5

5 Mleczko do czyszczeniaClF, opak. 750nrl szt. 75

6

Mydło w pianie Merida Bali Dezynfekujące,

opak. jednostkowe 7009, do stosowania w

dozownikach pianowych firmy Merida Top,

Symbol: Ml4P

szt. 20

7

Mydło w pianie Merida Bali Plus,

opak. jednostkowe 7009, do stosowania w

dozownikach pianowych firmy Merida Top,

Symbol: Ml2P

szt. 110

8

Mydło w płynie Merida Castor,

seledynowe/lilioweóiałe, opak. jednostkowe 5l,

Symbol: M7B, M7S, M7L

szt. 8

9 Odświęźacz Attis spray 240ml sZt. 15

10
Odświeźacz powietrza Glade by Brise,

opak.300ml, spray
sń. 5

lt Papier do pieczenią wymiary roli 38cm x 50mb SZt. 6

lż

Papief toalotowy typu Jumbo, szary, gofrowany,

średnica tulei 6cm, średnica roli 19 cm,

szerokośó wstęgi 9cm, długość na l ro|i 140mb,

cena za 1 rolkę,

sń. 350

l3
Papier toaletowy typu Serwus/Bunny, szary, cena

za 1 rolkę
sń. 30

I4 PĘn do mycia powierzchni Ajax, opak. 5l szt. 65

15
PĘn do mycia szyb, gotowy do użrycią zapach

owocowy, nie pozostawiający smug, opak. 5l
szt 3

l6
Płyn do mycia w zmywarkach ga§tronomiczlych

Kiehl Diva_Evo, opak. 10l
szt, 5

l7 Płyn do naczyń Ludwik, opak. 5l szt. 30

18
Płyn do naĘszczania w zmylvarkach

gastronomicmych Kiehl Diva-Pronto, opak. 10l
szt, 2

l9 Płyn do płukania Booster, opak. 4l Szt. 5

20

Płyn Kiehl Xon Forte, usuwający białko,

tłuszcze, pozostałości po smżeniu, gotowy do

użycią w butelce ze spryskiwaczem o poj. 750ml

szt. 15

2l
Płyn Kiehl Veriprop, aĘwny środek do mycia

bieżącego,opak. 10l
szt, 4

22
Proszek do prania biĄ, Waschkonig,

opak. 7,5kg
szt. J

Przedszkole Nr 34
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23
Proszek do prania kolor, Waschkonig,

opak. 7,5kg
Sż. 5

24

Ręcmik Linteo biały, l warstwowy, gofrowany,

średnica 17cm, wysokość 22cm,

długość roli 60m, 1 rolka w opakowarriu

szt, 190

25

Ręcmik MeńdaEconomy Automatic Maxi, na

roli do automatycmego podajnika, zielone,

jednowarstwowe, szerokość 20cm, średnica l9,5

cm, dfugośó 250m,

Symbol: RAZ301

Szt. 200

26

Ręcznik Merida Economy Maxi, na roli, szary,

jednowarstwowy, wysokośó 18cm, średnica

18cm, długośó l40m, ręcmik przystosowany do

wyciągania ze środka roli

Symbol: RESIO4

Szt. l00

27 RęcznikZZ zielony szt. 120

28
Rękawice gospodarcze Paclan Practi, zapachowe,

w rozmiarze S, M, L, długi mankiet
sZt. 90

29
Rękawice niĘlowe, rozmiary XS,S,M,L,XL,

l00 sż. w opakowaniu
szt. ^<

30
Ścierka kuchenna - zmywak Morana dużą

cena za 1 ścierĘ
SZt. 20

3l
Ścierka z mikowłókna/mikrofibry, do pracy na

sucho i mokro, różne kolory, cenazat sń.
szt. 60

3ż
Srodek do czyszczeniamebli Pledge w sprayu,

opak. jednostkowe ok, 250ml
szt 40

33

Srodek do mycia i pielęglacji stali nierdzewnej

Kiehl Eloxa Primą środek gotowy do uĄcią
ze spryskiwaczem, opak. jednostkowe 750ml

Szt. )

34

środek do usuwania kamienia

Kiehl CIarida Sani/Claroline,

nabazie kwasu, opak. 10l

szt. 15

35
Worki na śmieci czame 351,50 sź. na rolce,

grubośó LD, cena za 1 rolkę
rolka 18

36
Worki na śmieci czarnę 60-701,50 sź. na rolce.

grubość LD, cena za l rolkę
rolka 30

3,1
Worki na śmieci czune 1201,25 szt. na rolce,

grubość LD, cena za l rolkę
rolka 45

38 Zmywak do teflonu szt 10

39
Zmywak kuchenny - gąbką rozmiar MIDI , cena

zal szhlkę
sZt 90

40 Zel do WC Kiehl Power-Fix 1l szt. 4

4l Udrżniacz do rur Kret granulki 8009 szt. 4

RAZEM
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ŁĄCZNA CENA NETTO ZA CAŁOŚC PnZnnMIOTU ZAMÓWIENIA -

,.......(słownie:......... ..................)

ŁĄCZNIE TYTUŁEM VAT _

,.......(slownie:......... ..................)

ŁĄCZNA CENA BRUTTO ZA CAŁOŚC PRZEOMIOTU ZAMÓWIENIA -

,.......(słownie:......... ..................)

(wszystkie pozycje zsumowane razem)

miejscoWość, data podpis i pieczęć Wykonawcy

DY_REKToB,
Mieiskiep przedsz&ola nr fi

im. ruUirsŁńł@tka ! iego Przyiaciół

@



Mieiskte Przedszkole Nr 34

s!, ftd3Yfłff ł{ 6lśełł;A Łlfff<B.ęĘWi§lri d l a M i ej s ki e go p rz ed s z ko l a N r 34 w płoc ku - 2o22r.
z Ołltlziilłauti Integłacyjnymi w Płocku

09_łlOPlock, ul. Harcerska 2
Filia ul. P*,etowa 13

tel.rl*,€{) 3ó+8&13, e-rrrai} mp3ł&itptixt.fl

Załącznik Nr 2 - Formularz oferty

Nazwa Wykonawcy:

Adres wykonawcy:

REGoN .... NlP

e-mail:

oFERTA

Odpowiadając na zapytanie ofertowe pt. "Dostawa środków czystości na potrzeby Miejskiego Przedszkola Nr 34 w
Płocku na rok2022" oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami zawańymi w OPlStE
PRzEDMtoTlJ ZAMÓW\EN|A za niżej wymienioną cenę:

za cenę brutto .......,,..., PLN (słownie:. )

zgodnie z pkt. 3 - formularz cenowy .

t, OŚwiadczamy, że przedmiot zamówienia na który składamy ofertę zobowiązujemy się realizńać sukcesywnie od
dnia 01 sĘcznia 2O22 r. do 31 grudnia 2a22r,, zgodnie z zawartą umową na podstawie zamówień składanych
przez Zamawiającego.

2. OŚwiadczamy, że towary będące przedmiotem niniejszej oferty odpowiadają warunkom jakościowym zgodnym z
obowiązującymi atestami i polskimi normami.

3. Gwarantujemy niezmienność ofeńowanych cen przez cały okres realizacji umowy.
4, Wyrażamy zgodę na płatność faktur w terminie 14 dni od daĘ dostarczenia do siedziby Zamawiającego

prawidłowo wystawionej fa ktury VAT.
Zobowiązujemy się do dostawy przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego od daty
otrzymania zamówienia przesłanego za pośrednictwem telefonu lub drogą elektroniczną przez zamawiającego.',
Zobowiązujemy się do realizacji dostawy do pomieszczeń znajdujących się w siedzibie Zamawiającego przy ul.
Harcerskiej 2, Płock, wg specyfikacji asortymentowej dostaw.
OŚwiadczamy, że zapoznaliśmy sięz opisem przedmiotu iformularzem cenowymi nie wnosimy do niego zastrzeżeń
oraz uzyskaliŚmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
OŚwiadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania oferty.
OŚwiadczamy, że zapoznaliśmy się oraz akceptujemy postanowienia wzoru umowy i zobowiązujemy się w
przypadku wyboru naszej ofeńy, do jej zawarcia w miejscu oraz terminie Wyznaczonym przezżamawiającego.
Oferta wraz z załącznikami zawiera łącznie ...... kolejno zapisanych i ponumerowanych stron.
WyraŻam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przedmiotu
postępowania.
OŚwiadczam, że zapóznałem się z klauzulą informacyjną zawartym w pkt 11 zaproszenia do złożenia ofeńy.
OŚwiadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych ,,RODO" wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
WyraŻam zgodę na podanie informacji dotyczących Wykonawcy niezbędnych do ogłoszenia wyniku zapytania
ofertowego na dostawę.Środków czystości do Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku na rok2122 - na stronie
internetowej Biuletynu lnformacji Publicznej Zamawiającego.
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