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                   ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

dla zamówień o wartości nie przekraczającej 

wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro 

 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 

im. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego  

w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 49 

 

 

zwany w dalszej części Zaproszenia Zamawiającym, reprezentowanym przez  

Pan dr Marcin Pilarski – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. Kard. 

Stefana Wyszyńskiego , 39-400 Tarnobrzeg, ul. Kopernika 49 

Adres strony internetowej zamawiającego http://www.zsp1.tarnobrzeg.pl; 

Zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia  

pn: Dostawa środków czystości. 

 

1. Określenie przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest  : 

Dostawa  środków  czystości dla potrzeb szkoły według wykazu zamieszczonego w specyfikacji.  
Ilości zamawianych środków czystości uzależnione będą od bieżących potrzeb 
Zamawiającego. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
CPV 39830000-9 
 

2.Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia :  

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście  

w siedzibie Zamawiającego – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. Kard. Stefana 

Wyszyńskiego, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Kopernika 49 lub telefonicznie pod numerem  

tel. 15 823-31-51. 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest  Olga Pisarek  - referent 

administracyjny 

 

3.Termin wykonania zamówienia:  

Termin realizacji zamówienia:  20 marca  2017r. 

 

4. Specyfikacja zamówienia: 

Dostawa obejmuje środki czystości o nazwie określonej w tabeli poniżej: 
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CPV 39830000-9 

 
L.p. 

 
Nazwa asortymentu 

 
jed. 

miary 

Cena 
jednostkowa 

netto 

 
Stawka 
VAT % 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

 
Producent 

1 Zagęszczone mydło toaletowe w płynie – 5 L   
z dodatkiem gliceryny i olejków 

kan     

2 Płyn uniwersalny (zapachowy)– 5 L kan     

3 Worki 120 L - (wytrzymałe)-(10 szt w opak) opak.      

4 Worki 60 L - (wytrzymała)-(10 szt w opak) opak.     

5 Worki 35 L - (wytrzymałe)-(10 szt w opak) opak.      

6 Papier toaletowy – 19 (duży, szary) - do pojemników 
(12 szt. w opak.) 

rolk     

7 Papier toaletowy – (8 szt. w opak.), szary opak.     

8 Zagęszczony płyn czyszcząco – dezynfekujący do  WC  – 5 L 
Skład  preparatu: Podchloryn roztwór zawierający 4,6 % 
aktywnego Cl 1-5%, Alkilodimetyloamina C 12-18 1- 
5 % , wodorotlenek sodu < 1 %  

kan     

9 Płyn do mycia naczyń– środek w koncentracie 
skutecznie usuwający zabrudzenia i tłuszcze, ph 
neutralne dla skóry – 5 L 
Skład preparatu: Wodny roztwór kwasów sulfonowych, 
C14- 6-hydroksyalkano i C14-16-alkeno, soli sodowych o 
stężeniu < 6 %, Amidy, C8-18 i C- 18 nienasycone, ,N-
bis(hydroksy- etylowe)  o stężeniu < 3 %, Alkohole C12-14, 
etoksylowane (1- 2.5 TE), siarczanowane, sole sodowe o 
stężeniu < 3 %  

kan     

10 Proszek do czyszczenia zlewów – 500G,  
proszek czyszcząco – wybielający, nie rysujący 
powierzchni, skutecznie usuwający zabrudzenia  
i osady 

szt.     

11 Środek do czyszczenia i pielęgnacji mebli 
drewnianych w aerozolu – usuwający kurz  
i zabrudzenia, chroniący przed śladami codziennego 
użytkowania o poj. 280 – 320 ml 

szt.     

12 Ściereczki domowe ( 5 szt – w opak) opak.     

13 Pasta ochronna i samonabłyszczająca do podłóg 
PCV/linoleum o działaniu antypoślizgowym – 500ml 
Skład preparatu: mleczna, jednorodna ciecz, zapach 
charakterystyczny, chemiczny próg wyczuwalności 
zapachu nie dotyczy pH 8,0 – 9,5 temperatura topnienia 
nie dotyczy początkowa temperatura wrzenia nie dotyczy 
temperatura zapłonu nie dotyczy szybkość parowania nie 
dotyczy palność nie dotyczy dolna granica palności nie 
dotyczy górna granica palności nie dotyczy prężność par 
nie dotyczy gęstość par nie dotyczy gęstość  

względna(20
o

c) 1, 00 – 1,02 g/cm
3,

 rozpuszczalność              
w wodzie i innych rozpuszczalnikach Całkowicie mieszalny 
współczynnik podziału n-oktanol/ woda nie dotyczy 
temperatura samozapłonu nie dotyczy temperatura 
rozkładu Nie dotyczy lepkość Nie dotyczy właściwości 
wybuchowe nie dotyczy właściwości utleniające nie 
dotyczy  

szt.     

14 Szczotka z kijem – (38-40 cm) z drewnianym 
wykończeniem, trzonek wkręcany, drewniany, włosie 
sztywne, sztuczne 

szt.     
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15 Szczotka z kijem (28–30 cm)  z drewnianym 
wykończeniem, trzonek wkręcany, drewniany, włosie 
sztywne, sztuczne   

szt.     

16 Zmywaki do naczyń-(10 szt w opak) opak.     

17 Odkamieniacz do WC– skutecznie usuwający silne 
zabrudzenia i kamień – 5L 

kan     

18 Płyn do szyb na bazie alkoholu – 5 L 
Skład  preparatu: alkohol etylowy o stężeniu (4-5%),   
1-butoksypropan-2-ol o stężeniu  (4-5%)  

kan     

19 Ścierka duża, biała  (60x60 cm) szt.     

20 Szczotka do WC z koszyczkiem szt.     

21 Wózek dwuwiaderkowy (wiadro z wycisk. do MOP 14 l) szt.     

22 Mop sznurkowy – duży, okrągły szt.     

23 Mop płaski cliper z uchwytem– 50 cm szt.     

   24 Uchwyt do mopa płaskiego (z zaczepem 
plastikowym) -40 cm 

szt.     

25             Uchwyt do mopa płaskiego (z zaczepem 
plastikowym) -50 cm 

szt.     

26 Mop płaski cliper  z uchwytem - 40 cm szt.     

27                                   Pady do szorowania – do urządzeń czyszczących 40 cm szt.     

28 Pady  Pady do szorowania – do urządzeń czyszczących 50 cm szt.     

29 Druciaki do szorowania  (miękki, metalowy, spiralny) szt.     

30 Rękawice ochronne  rozmiar   S, M, L para     

31 Szampon do prania wykładzin o poj. 450ml - 500ml szt.     

32 Środek do zmywania pasty sidolux  - 500 ml szt.     

33 Mleczko do zlewów  – 500 ml  
Wybielający, nie rysujący powierzchni, skutecznie 
usuwający zabrudzenia i osady  

szt.     

34 Proszek do prania (do koloru białego) 
(PA00071287/71514) - skutecznie usuwający plamy 
– 4,5 kg  
Skład preparatu: ALCOHOLS ETHOXYLATES < 5 %,  
BENZENESULFONIC ACID, MONO-C10-16-ALKYL DERIVS., 
SODIUM SA  < 10 %, Citric Acid  < 5%, SODIUM 
CARBONATE < 20 % , SODIUM CARBONATE PEROXIDE < 
20 % , SODIUM SILICATE < 5% , 2-PROPENOIC ACID, < 5%  

kg     

35 Krochmal w płynie  - 500ml szt.      

36 Wiaderko plastikowe do mopów szt.     

37 Kije do mopów szt.     

38 Szufelki z miotełkami szt.     

39 Odplamiacz do białego w płynie  (Oxi Action ) – 3L szt.     

40 Dozowniki plastikowe na mydło  szt.     

41 Zagęszczony płyn czyszcząco – dezynfekujący do  WC   

-– 1250 ml 
Skład  preparatu: Podchloryn roztwór zawierający 4,6 % 
aktywnego Cl 1-5%, Alkilodimetyloamina C 12-18 1- 

szt.     
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5 % , wodorotlenek sodu < 1 % 

42 Ręczniki zielone – (4 000 w opak) 
do dozowników 

kart.     

43 Ręczniki białe  - (2 szt. w opak) opak.     

44 Szufelki metalowe szt.     

45 Ściągaczka do okien gumowa szt.     

46 Płyn do mycia kabin (do kamienia i rdzy) - 500 ml szt.     

47 Płyn do płukania tkanin – 1L  szt.     

48 Miotła chodnikowa – do zamiatania terenów 
zewnętrznych, włosie PCV, mocowanie kija na gwint, 
szerokość 40 cm 

szt.     

49 Preparat do czyszczenia tworzyw sztucznych  
w atomizerze (do materacy na halę sportową)  
usuwający przykre zapachy i odświeża. Dzięki 
właściwościom antystatycznym zabezpiecza 
czyszczone powierzchnie przed powtórnym 
osiadaniem brudu i kurzu – 1 L 

szt.     

50 Wybielacz do firanek  szt.     

 

Wartość zamówienia: 

Wartość netto………………………………………………….................................   

Słownie złotych……………………………………………….................................. 

Wartość brutto……………………………………………….................................. 

Słownie złotych………………………………………………..................................    

           

Podpis oferenta 

Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia 

 

Oferta powinna zawierać sumaryczną cenę obejmującą środki o nazwie. 
Na łączną wartość przedmiotu zamówienia składają się ceny jednostkowe netto 
poszczególnych pozycji pomnożone przez ilość asortymentu, powiększone o należny podatek VAT. 
Koszty dostawy pokrywa Wykonawca. 
 

5.Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej: 

Oferta z najniższą ceną, spełniająca wymogi specyfikacji, zostanie wybrana jako oferta 

najkorzystniejsza. 
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6. Miejsce i termin składania ofert: 

Oferty należy składać w siedzibie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  im. ks. Kard. 

Stefana Wyszyńskiego w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 49 osobiście lub  pocztą w terminie do 

dnia 20.03.2017r  do godz. 12.00. Otwarcie nastąpi w dniu 20.03.2017r  o godz.14.30. 

Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie 

zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą 

(firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres:  

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Tarnobrzegu,  

ul. Kopernika 49 oraz opatrzone nazwą zamówienia: „Dostawa środków czystości”  

Nie otwierać przed dniem  20.03.2017r  do godz.14.30. 

  

7.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę) Wykonawcy, 

którego ofertę wybrano zostanie przekazana oferentom w terminie 7 dni od dnia składania 

ofert. 

 

8.Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy: 

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie lub 

pocztą elektroniczną Wykonawcy, którego ofertę wybrano. 

 

Tarnobrzeg, dnia 16.03.2017 r.         

 

 

         

 

 


