
 Znak: PM /  391 /19

                                                  ZAPROSZENIE
 DO ZŁOŻENIA OFERTY

                                                  na:      

„Dostawę środków czystości, dezynfekcji i uzdatniania wody basenowej.”

Przedmiotem   zamówienia  jest: 
Dostawa środków czystości, dezynfekcji i uzdatniania wody basenowej; w tym : 
grupa I – środki uzdatniania wody basenowej,  
grupa II – środki służące do dezynfekcji i utrzymania czystości jacuzzi, 
grupa III – środki służące do utrzymania czystości i dezynfekcji na obiekcie

Ofertę należy przekazać drogą elektroniczną  do 03.08.2019  r.  na  adres poczty elektronicznej:
rstepien@plywalniakonskie.pl  tel. (0-41) 372 90-60

                       WARUNKI I ZAKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1.  Termin wykonania przedmiotowego zadania: od dnia 06.08.2019 r. do  05.08.2020 r.
2.  Cenę oferty należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 1). Wykonawca określi cenę
brutto (w rozbiciu na cenę netto i podatek VAT ) za wykonanie przedmiotowego zadania.
3. Zamawiający wybierze wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę ofertową
4.  Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy(załącznik nr 2).
5.  Wykonawca  do  oferty  winien  załączyć  kosztorys  ofertowy  stanowiący  załącznik  nr  1a  do
zaproszenia.
6. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: Marian Gąszcz – Dyrektor, tel. 660 440 861
Renata Stępień,   tel. 41 372 90 60, 516 210 236, w godz. 7.30 – 15.30 pn. - pt.

Uwaga:

1.  Wszystkie środki winny posiadać atesty PZH, karty charakterystyki wraz z dopuszczeniem do 
zastosowania na pływalniach oraz decyzją Ministra Zdrowia – pozwolenie na obrót produktem 
biobójczym; zał. Nr 4

2.  Dopuszcza się złożenie oferty na wybraną grupę. 

3. Oferta w danej grupie musi być kompletna ( zamawiający nie dopuszcza składania ofert 
częściowych w danej grupie).

4. Wykonawca powinien zapoznać się i zatwierdzić specyfikację warunków realizacji zamówienia; 
zał. Nr 3.

5.  Wykonawcy nie mogą podlegać wykluczeniu na pdst. Art. 24 ust. 1 i 2 oraz muszą spełniać 
warunki określone w art. 22 ust. 1 PZP; zał. Nr 5. 

6.   Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najwyższą jakość towaru za 
najniższą cenę brutto.
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