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ZAPYTANIE OFERTOWE
„Dostawa środków do utrzymania czystości w ZSO Nr 4”
W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie ma zastosowania Ustawa z dnia
29.01.2004r. - prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.) i stosuje się „Regulamin
udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty równowartości 30 000 Euro netto
wyrażonej w złotych” obowiązujący w ZSO Nr 4.
Zamawiający:
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4, ul. Rejtana 30, 35-310 Rzeszów
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy środków do utrzymania czystości, według bieżących
potrzeb i na podstawie zamówień składanych przed każdą dostawą. Rodzaj środków do utrzymania
czystości i szacunkowe ilości zostały szczegółowo wymienione w „Załączniku nr 1 - wykaz środków do
utrzymania czystości w ZSO Nr 4”. Przedmiot zamówienia obejmuje również wniesienie dostarczanych
środków do utrzymania czystości, do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.
Wymagania dotyczące:
1. Kosztów eksploatacji:
Dostawa i wniesienie do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy
w terminie i godzinach wyznaczonych przez Zamawiającego.
2. Terminu wykonania zamówienia:
Od dnia podpisania umowy, ale nie wcześniej niż od 14.02.2020 r. do 31.12.2020 r.
3. Parametrów technicznych:
Zaoferowane środki do utrzymania czystości muszą być dopuszczone do obrotu na terenie Polski,
spełniać wymogi prawne (posiadać atesty, certyfikaty, karty charakterystyk jeżyli nakazuje to prawo)
i być przeznaczone do stosowania w budynkach użyteczności publicznej. Wykonawca, którego oferta
zostanie wybrana, będzie zobowiązany - przed podpisaniem umowy i na każde żądanie Zamawiającego nieodpłatnie dostarczyć wydrukowane: karty charakterystyki produktów, informacje o dawkowaniu,
dokumentację potwierdzającą dopuszczenie do obrotu.
4. Funkcjonalności:
Nielimitowana liczba dostaw w miesiącu. Czas realizacji dostawy nieprzekraczający 24 godzin od złożenia
zamówienia przez Zamawiającego.
5. Terminu płatności:
Płatność w terminie 14 dni od dnia dostawy oraz dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
6. Warunków gwarancji:
W przypadku dostarczenia produktów innych niż zamówione, niespełniających warunków zamówienia
lub produktów z wadami zauważonymi po rozpakowaniu opakowania, Wykonawca pokrywa wszystkie
koszty zwrotu i wymiany produktów na zgodne z zamówieniem.
7. Innych warunków realizacji zamówienia:
Zamawiający może zwiększyć lub zmniejszyć ilość zamawianych produktów ze względu na aktualne
potrzeby np. w przypadku zmiany liczby uczniów oraz zmienić produkt na inny lub go nie zamawiać
w przypadku nie możliwości jego stosowania: np. uczulenia pracowników, zaleceń „Sanepidu”, zaleceń
producenta urządzeń, wymogów gwarancyjnych na posiadany sprzęt, zmian w dokumentacji HACCAP
lub innych niemożliwych do przewidzenia.

Miejsce i termin złożenia ofert:
1. Oferty należy składać na przesłanym Formularzu ofertowym wraz z:
 Załącznikiem nr 1 - wykaz środków do utrzymania czystości w ZSO Nr 4,
 oświadczeniem RODO.
2. Wszystkie dokumenty muszą być wypełniane w języku polskim i podpisane przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy.
3. Oferty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w godzinach pracy,
w terminie do dnia 12 lutego 2020 r. do godz.10:00 w nieprzeźroczystej, trwale zamkniętej kopercie
z opisem:
Nazwa i adres wykonawcy (ewentualnie pieczęć)
Oferta na: „Dostawa środków do utrzymania czystości w ZSO Nr 4”
Nie otwierać przed 12 luty 2020 godz. 10:15
4. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.
Kryterium wyboru ofert:
1. Cena
 waga kryterium: 70% (max. 70 pkt),
 sposób oceny kryterium:
𝐿𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤 =

𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎
× 100 × 70%
𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑎

2. Wypożyczenie urządzeń do utrzymania czystości:
 waga kryterium: 30% (max. 30 pkt),
 sposób oceny kryterium: 30 punktów otrzyma oferta zawierająca zobowiązanie Wykonawcy do
nieodpłatnego wypożyczenia - na okres 1 miesiąca w terminie wskazanym przez Zamawiającego profesjonalnych urządzeń do czyszczenia wskazanych przez Zamawiającego:
Odkurzacz dwuturbinowy wielofunkcyjny na sucho i mokro, o minimalnych parametrach technicznych:
 moc – 2400 W,
 podciśnienie – 22 kPa
 siła zasysania – 108 l / s
 całkowita objętość/zabrudzenia/płyn – 78 l/35 l/48 l
Elektryczna szorowarka jednotarczowa, o minimalnych parametrach technicznych:
 moc – 1300 W
 obroty szczotki – 165 RPM
 szerokość szorowania – 430 mm
 zasilanie – 230 V/50 Hz
 docisk szczotki – 40,8 g/cm³
Suma punktów (P) zostanie obliczona według wzoru:
𝑃 = 𝑃1 + 𝑃2
P1 – liczba punktów obliczona dla danej oferty w kryterium cena.
P2 – liczba punktów obliczona dla danej oferty w kryterium wypożyczenie urządzeń do utrzymania czystości.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów (maksymalnie 100).
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego:
1. Otwarcie ofert odbędzie się 12 lutego 2020 r. o godz. 10.15.
2. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania Wykonawcę, którego oferta została wybrana,
telefonicznie lub wysyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Wykonawcę.
3. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni roboczych. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,
bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
6. Odrzuceniu podlegają oferty błędnie wypełnione lub niezawierające wszystkich wymaganych
dokumentów.
7. Wykonawca może być wzywany do złożenia dodatkowych informacji w związku ze złożoną ofertą, brak
udzielenia odpowiedzi w podanym terminie skutkuje odrzuceniem oferty.
8. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania oferty w przypadku, gdy żadna ze złożonych
ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.
Informacje dodatkowe:
1. Przed upływem terminu składania ofert w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może
zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana
przez zamieszczenie na stronie: http://zso4.rzeszow.pl/zmowienia-publiczne.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia i nie wybrania w drodze zapytania ofertowego
Wykonawcy przedmiotowej dostawy z powodów przekroczenia możliwości finansowych zaplanowanych
na dostawę.
3. Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania z powodów błędów w opisie przedmiotu
zamówienia, mających istotny wpływ na wartość zamówienia.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty, odrzucenia ofert bez podania
przyczyny (nie przysługuje składającemu zwrot kosztów w przypadku nie wybrania oferty).
Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami:
Kierownik Gospodarczy ZSO Nr 4, Jan Deręgowski – tel.: 17 748 27 04

Dyrektor ZSO Nr 4
Jolanta Pietrasz

