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Marki, 19.02.2018r.  

  

  

Z A P Y T A N I E  O  C E N Ę  

NA "ŚRODKI CZYSTOŚCI"  

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Markach  zaprasza 

do składania ofert cenowych na środki czystości wyszczególnione w Załączniku nr 1.  

I. ZAMAWIAJĄCY:  

  

GMINA MIASTO MARKI  

SZKOŁA PODSTAWOWA NR1  

im. Kornela Makuszyńskiego  

05-270 Marki, ul. Okólna 14  

tel.22 781-10-26  

NIP: 125-162-23-08 Regon: 000800628 e-mail: 

sp1@marki.pl  

  

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych środków czystości  

wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do niniejszego pisma.  

2. Dostawa środków czystości  będzie odbywać się sukcesywnie, według potrzeb 

Zamawiającego zgłoszonych telefonicznie lub w formie pisemnej (e-mail, fax). 

Rzeczywiste ilości środków czystości  będą wynikać z bieżącego zapotrzebowania 

Zamawiającego.  

3. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji poszczególnych zamówień w terminie 2 dni 

roboczych od dnia otrzymania zamówienia w godzinach 8:00 – 15:00  

4. Wykonawca dostarczy każdorazowo na własny koszt zamówione środki czystości  do 

siedziby Zamawiającego, mieszczącej się w Markach przy ul. Okólnej 14. Dostawa 

obejmuje również wniesienie oraz rozładunek zamówionych środków czystości  w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego.  

5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności dostarczonych środków 

czystości z warunkami zamówienia (co do ilości i jakości), Wykonawca na żądanie 

Zamawiającego zobowiązany jest do wymiany zaoferowanego artykułu na produkt nowy, 

wolny od wad, spełniający wymagania Zamawiającego i uzupełnienia braków ilościowych  

w dostawie, w terminie do 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia informacji przez 

Zamawiającego.  
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6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości zamawianego asortymentu.  

7. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze   

w ciągu 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.  
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8. Na realizację zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który zaoferuje materiały 

zgodnie z wymogami zamawiającego.  

9. Ceny podane przez Wykonawcę w Załączniku nr1, nie ulegną zmianie, przez cały okres 

trwania umowy.  

10. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy 

żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.  

  

  

III. TERMIN REALIZACJI  

1. Dostawy realizowane będą od daty podpisania umowy  do 31.12.2018r.  

2. Oferty należy składać w formie pisemnej osobiście w sekretariacie szkoły lub za 

pośrednictwem poczty  na adres:  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego 

ul. Okólna 14, 05 - 270 Marki w terminie do 23.02.2018r. do godz. 16.00. Na kopercie 

należy umieścić napis „Oferta cenowa na dostawę środków czystości”.   

3. Otwarcie ofert nastąpi 26.02.2018r. o godz. 9.00 w gabinecie dyrektora Szkoły 

Podstawowej nr 1 w Markach.  

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

5. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania w dn. 28.02.2018 r., zamieszczając 

stosowne ogłoszenie na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Markach,  zaś 

Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony telefonicznie.  

6. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Kierownik gospodarczy - Monika Łokieć  

  

  Załączniki:  

 Załącznik nr 1 – formularz ofertowy  

  

Danuta Pazikowska  

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. 

Kornela Makuszyńskiego w Markach  

http://sp1marki.edupage.org/
http://sp1marki.edupage.org/

