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ZAPYTANIE OFERTOWE

Politechnika Świętokrzyska zwraca się z uprzejmą prośbą o nadesłanie ofert na dostawę środków
i sprzętu do utrzymania czystości.
ZAMAWIAJĄCY
Politechnika Świętokrzyska, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę środków i sprzętu do utrzymania czystości dla Politechniki
Świętokrzyskiej zgodnie z zestawieniem ilościowo wartościowym stanowiącym załącznik nr 1
Planowane ilości sztuk w poszczególnych asortymentach mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu
w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego do 20% planowanego zamówienia.
-

Zamawiający dopuszcza realizacje przedmiotu zamówienia w częściach podanych w załączniku nr 1 a.
Ofertę można składać na jedną lub wszystkie części
część I dostawa środków czystości
część II dostawa sprzętu do utrzymania czystości.
-

-

NAZWA I KOD CPV DOTYCZĄCY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

III.

39800000-O środki czyszczące i polerujące
-

39224000-8 miotły szczotki i inne artykuły różnego rodzaju
-

19520000-7
IV.

-

produkty z tworzyw sztucznych

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 01 .04.2020 r. ~ 31.03.2021 r.
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia sukcesywnie (partiami) stosownie do potrzeb
Zamawiającego na podstawie zgłoszeń dokonanych faksem lub e-mailem. Wykonawca poda jako właściwy do
dokonywania zgłoszeń nr faksu lub adres e-mail. Termin realizacji zamówienia poszczególnej partii nie może być
dłuższy niż 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia i odbywać się będzie w godzinach pracy Zamawiającego
tj. od poniedziałku do piątku, w godz. 8°° ~ 15°°.
V.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca, który złożył ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu do składania
ofert określonego poniżej.

VI.
1.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę.

2. Oferta winna być sporządzona zgodnie z wymogami zapytania na FORMULARZU OFERTY,
stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.
3. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego (w tym koszty dostawy) i powinna
wynikać z zestawienia ilościowo — wartościowego stanowiącego załącznik nr 1a.
4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
5. Wszystkie strony oferty, naniesione poprawki lub korekty błędów i skreślenia muszą być
parafowane przez osoby upoważnione do składania oferty w imieniu Wykonawcy.
6. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane.
VII.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: stala@tu.kielce.pl do dnia
17.03.2020 r. do godziny 12°°.
VIII.

KRYTERIA OCENY OFERT

Zamawiający dokona oceny ofert według niżej wymienionych kryteriów:
Cena oferty (C) Wartość kryterium (waqa) 100%
Podstawą oceny jest cena oferty przedstawiona przez Oferenta, obejmująca wszystkie koszty realizacji
zamówienia. Ocenie podlega wysokość ceny za wykonanie zamówienia, zaoferowana przez Oferenta. Ocena ofert,
z punktu widzenia tego kryterium, będzie obliczana jako stosunek wartości najniższej ceny do wartości z oferty
badanej z uwzględnieniem wagi za to kryterium, wg wzoru:
Cena najniższej oferty
xlO0
Cena badanej oferty
gdzie: C — wartość punktowa dla kryterium: Cena oferty
IX.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferenta za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W razie pytań proszę kontaktować się z kierownikiem Działu Administracyjno — Gospodarczego, tel. 4134 24 271
lub 602 342 050; email: stalatu.kielce.pl.

W załączeniu:
1.
2.
3.
4.

Załącznik nr 1 — Formularz oferty
Załącznik nr la —Zestawienie Ilościowo — Wartościowe
Załącznik nr 2 — Wzór Umowy
Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna

