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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016 

 

 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług                                                                                          

Na podstawie art.70 Ustawa Prawo Zamówień Publicznych Dyrektor Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza     

w Janowie Podlaskim występuje z zapytaniem ofertowym, dotyczącym zakupu i dostawy środków czystości 
do Zespołu Szkół im.A. Naruszewicza. 

2. Nazwa i adres zamawiającego 
 

Zespół Szkół im. Adama Naruszewicza 

Adres zamawiającego: ul.  Siedlecka 1, 21-505 Janów  Podlaski 

 tel./fax. 833413056 , strona internetowa: www.zsjp.janowpodlaski.net, e-mail: 

sekretariat@zsjp.janowpodlaski.net 

2. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne jest na stronie www.zsjp.janowpodlaski.net oraz na 

tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w Zespole Szkół im. Adama Naruszewicza 

 w Janowie Podlaskim, przy ul. Siedleckiej 1 w Janowie Podlaskim.  

3. Przedmiotem zamówienia jest: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa środków czystości do Zespołu Szkół im.A. Naruszewicza 

zgodnie z ilością zawartą w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania. 

4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa środków czystości do Zespołu Szkół im.A. Naruszewicza   

w terminie do 31.12.2016 

5.Istotne warunki zamówienia/sprzedazy: 

a) dostawa do Zespołu Szkół im.A.Naruszewicza , ul.Siedlecka 1oraz do Internatu Zespołu Szkół im.A. 

Naruszewicza ul.Plac Partyzantów 6 transportem na koszt Dostawcy, 

b) dostawa w ilościach i asortymencie wg zamówienia Zamawiającego, 

c) dostawa w cenach brutto okreslonych przez Dostawcę dla każdego asortymentu zgodnie ze złozoną ofertą, 

d) zapłata za dostawę przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, 

e) dostawy sukcesywne, po złożonym zamówieniu telefonicznym , nie częsciej niż dwa razy w miesiącu. 

6.Opis warunków udziału w postępowaniu: 

O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy którzy spełniają następujące warunki: 

1. 1)Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,dokumenty 

2. 2)Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia 

3. 3)Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

7.Kryteria wyboru oferty: 

- cena oferty – 100 % 



8.Wymagania dotyczące przygotowania oferty: 

8.1 Ofertę należy sporzadzić na druku „OFERTA” - załacznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 

8.2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, 

8.3. Oferta musi mieć formę trwale spiętego dokumentu, a poszczególne strony muszą być kolejno 

ponumerowane. 

8.4. Do oferty należy załączyć następujace dokumenty: 

- kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, wystawione nie wczesniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

8.5. Wszystkie dokumenty załączone przez Oferenta do oferty w postaci kopii muszą zostać potwierdzone za 

zgodność z oryginałem. 

8.6.  Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie.Na kopercie należy umiescić napis „ Zapytanie 

ofertowe na  zakup i dostawę środków czystości do Zespołu Szkół im.A. Naruszewicza” 

9. Wymagania dotyczące miejsca, terminu i formy złożenia oferty: 

9.1.Ofertę można złożyć osobiście, przesłać pocztą tradycyjną lub pocztą kurierską na adres: Zespół Szkół 

im. Adama Naruszewicza ul. Siedlecka 1 , 21-505 Janów Podlaski. Nie dopuszcza się składania ofert przez 

fax lub pocztę elektroniczną. 

9.2. Ofertę należy złożyć w ciągu 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia otrzymania zapytania ofertowego, 

jednak nie później niż do dnia 04.02.2016 roku do godz. 9:00 

9.3.Przez Ofertę rozumie się odpowiedź na zapytanie ofertowe, złożoną zgodnie z wytycznymi w nim 

zawartymi, co w szczególności oznacza sporządzenie jej na formularzu oferty, którego wzór stanowi 

załącznik nr 1do zapytania ofertowego wraz z formularzem cenowym (załączniki nr 2 ) 

9.4. Oferty sporządzone w innej niż określona przez Zamawiajacego w zapytaniu ofertowym formie zostaną 

uznane za niespełniajace wymogów formalnych i jako takie odrzucone. 

9.5. Za datę i godzinę złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzoną przez upoważnioną  osobę do 

odbioru Oferty składnej przez Oferenta  osobiście w miejscu wskazanym w Zapytaniu ofertowym lub datę  

 i godzinę wpływu – odbioru przez Zamawiającego Oferty przesłanej droga pocztową lub kurierską, na adres 

wskazany w Zapytaniu ofertowym 

10.Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji na temat zamówienia: 

Agnieszka Hordyjewicz 

11.Osoba zatwierdzająca treść zapytania ofertowego: 

Jarosław Dubisz – Dyrektor Zespołu Szkół 

 

 

Załączniki: 

-Formularz ofertowy - załącznik nr 1 

- Formularz Cenowy -Załącznik nr 2 

-Wzór umowy - Załącznik nr 3 


