Znak sprawy: ARL/Środk/2017

Ostrowiec Św., 19 grudnia 2017 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

1. Przedmiot zamówienia:
Dostarczanie środków chemicznych określonych w załączniku nr 1 do siedziby Zamawiającego
według jego potrzeb w transzach poczynając od

stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

na podstawie zamówień zgłoszonych wg potrzeb zamawiającego ( min. 6 razy w miesiącu).
Zamawiający przewiduje możliwość dostarczenia środków w ramach pilnego zamówienia
dodatkowego – w dniu złożenia zamówienia.
2. Sposób i termin jego wykonania:
Zadanie zostanie zrealizowane zgodnie z postanowieniami niniejszego zaproszenia do składania ofert
oraz umowy z Wykonawcą w terminie do dnia 31 grudnia 2018 roku.
Ilość towarów podana w zaproszeniu jest ilością szacunkową –Zamawiający przewiduje możliwość
zmiany liczby zamawianych towarów w zależności od posiadanych środków.
3. Zamówienie dotyczy wydatku, dla którego wymagane jest zawarcie na piśmie standardowej
umowy.
Wzór umowy dostępny jest w siedzibie Zamawiającego.
Na zgłoszone żądanie zostanie on udostępniony Oferentom.
4. Zaproszenie do składania ofert kierowane jest do wykonawców, którzy posiadają uprawnienia
i kwalifikacje, umożliwiające im wykonanie w/w zamówienia oraz dysponują potencjałem kadrowym
i technicznym, odpowiednim do wykonania tego Zamówienia. Wykonawca odpowiada za:
-prawidłowe zabezpieczenie ładunku w trakcie transportu, straty powstałe w wyniku niewłaściwego
transportu obciążą Wykonawcę,
-rozładunek dostarczonego sprzętu w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę,
Oferent powinien mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą.
5. Ofertę zawierającą cenę brutto i netto a także podstawowe dane firmy w tym nr REGON, NIP
i datę rejestracji prosimy przekazać na piśmie w zamkniętej kopercie na proponowanym wzorze
wskazanym w załączniku nr 1 z dopiskiem: Dostawa środków czystości (dopuszczalna jest także
forma e-mail arl@arl.ostrowiec.pl) w terminie do 28 grudnia 2017r. r. do godz. 08.00 na adres
Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec
Świętokrzyski lub osobiście do siedziby ARL Sp. z o.o. ( pokój nr 4-parter ).
Oferowana cena za wykonanie usługi podlega negocjacjom.
Wartość zamówienia objętego niniejszym ogłoszeniem nie może przekroczyć kwoty 30 000 EURO.
Oferty powyżej 30.000 EURO ( wg Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007
r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości
zamówień publicznych ) oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zaproszenia ofertowego w każdym czasie
bez podania przyczyny.
6. Cena wskazana w ofercie wyczerpuje wszystkie zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy
z tytułu Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji w celu ustalenia
najkorzystniejszych warunków realizacji Zamówienia, z wybranymi Wykonawcami, którzy złożyli
oferty zawierające taką samą cenę oraz spełniają wymagania w zakresie właściwości podmiotowej
przedmiotu Zamówienia,
realizacji zamówienia. Uwaga! Skalkulowana cena zawierać będzie koszt transportu.
7. Kryterium oceny oferty: CENA – 100 %
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania stałości cen w okresie trwania umowy.
8. Ewentualne wyjaśnienia uzyskać można kontaktując się z Zamawiającym pod nr telefonu :
41 2480370
– Pani Karolina Kargulewicz – Mrozińska- lub osobiście pokój nr 8, przed upływem terminu
składania ofert.
9.

Realizacja

zamówienia

zostanie

zlecona

wykonawcy,

który

zaoferował

ostatecznie

najkorzystniejsze warunki realizacji Zamówienia i przyjął wymagania określone w Zaproszeniu do
składania ofert oraz zgodził się na zawarcie pisemnej umowy.
10. Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia kolejnego zamówienia do wysokości 50% wartości
zamówienia określonego w umowie z Wykonawcą w tym samym roku kalendarzowym, jeżeli
zachodzi konieczność udzielenia zamówienia tożsamego z uprzednio udzielonym zamówieniem, a
udzielenie zamówienia w ten sposób jest z korzyścią dla Zamawiającego.
Prezes Zarządu
ARL Sp. z o.o.
Agnieszka Rogalińska

Załącznik nr 1

Nazwa towaru

Ręcznik Clivier ECO
(4000 szt)
Papier toaletowy BIG
Rola/Jumbo/

Łączna Łączna
Szacunkowa Jednostkowa Jednostkowa
cena cena
ilość
cena netto
cena brutto
netto brutto

100

1000

Mydło w płynie 5l
/Solar/ z gliceryną

30

Płyn Uniwersalny Flor/
antybak a 5l

45

Domestos Płyn 1,25 l

40

ACE Płyn wybielający a
1l

10

Uniwersalny środek do
podłóg Buzil KS-20

10

Nornik Kret 1 kg

5

Clin Płyn do szyb 0,5 l
Spray

45

CIF Mleczko 0,7 l

50

Proszek Persil 1,6 kg

10

Pronto Aerosol 250 ml
P/kurz

20

Odświeżacz powietrza
Mors Polin

20

Odświeżacz Brait 400
ml

20

Kostka do WC+ koszyk

100

VC 120 /Pikasat/ a 1 l

5

Worki na śmieci 60l
A/10/mocne

400

Worki na śmieci 35l
A/15/ mocne

200

Gąbka zmywak A/10
średnia

30

Rękawice gumowe
(opakowanie min. 50
szt.)

5

Ścierka mikrofibra
35/35

20

Ścierka z mikrofibry
50/50

10

Ścierka z fikrofibry
50/60

5

Płyn do mycia paneli
Sidolux

5

Szczotka do
szorowania

5

Szczotka+szufelka
komp.

3

Szczotka+szufelka na
stelażu komp.

Domestos, Zero
Kamienia, żel do
toalet, 750 ml

5

Europom Amigo/Igwar
zapas/40 cm/

5

Stelarz 40 CM Klips

2

Płyn do drewna 1l płyn do mycia podłóg i
mebli drewnianych

15

Pojemnik na mydło
Merida

3

Pojemnik na ręczniki
papierowe Merida

5

Pojemnik na papier
toaletowy merida

3

Pad maszynowy „17”
czarny

2

Mop 40x 14 klips

5

Pochłaniacz zapachów
Merida odor Gone –
500 ml

2

REMIX GRILL 0,6 l.

15

Remix UNI - płyn do
mycia i dezynfekcji poj.
0,6 l

10

Płyn do silnych
zabrudzeń

4

Płyn do mycia naczyń
Fairy

150

Środek do łazienki
VOIGT HS VC-540

20

Mop płaski Amigo
mikrifibra

10

Remix UNI Koncentrat
do mycia i dezynfekcji
5l

10

Worki na śmieci 120 l

100

Rękawice ogrodowe
podgumowane różne

10

Rękawice lateksowe
różne rozmiary
(opakowanie min. 100
szt.)

100

Płyn do mycia
zmywarek
gastronomicznych 20
l.stalgast

10

Płyn do nabłyszczania
w zmywarkach
gastronomicznych 10l
stalgast

6

Reklamówki z atestem
5kg100 sztuk
opakowanie

10

Woreczki foliowe z
atestem HDPE wymiar
14/4/32

5

Kubki jednorazowe
100 sztuk opakowanie

10

Widelce 100 sztuk
opakowanie

40

Łyżki100 sztuk
opakowanie

70

Noże100 sztuk
opakowanie

40

Łyżeczka 100 sztuk
opakowanie

15

Serwetki 30/30 sztuk
różne kolory

10

Serwetki zwykłe 15/15

300

Mieszadełka

10

Pojemnik
styropianowy
(jednorazowy) na
drugie danie
Opakowanie 125 sztuk

400

Kubek z uchem (op. 50
szt) plastikowy

200

Pojemnik
przezroczysty na ciasta
wym 21/16 cm

50

Pojemnik
przezroczysty na ciasta
wym 21/21 cm

50

Wyciskarka do mopów
FRESHTEC SW100

Rozmiary : szer.
23cm/wys. 53cm/gł.
21cm (rozmiar podano
w przybliżeniu)

1

Pojemnik
styropianowy
(jednorazowy) na zupę
500 ml. opakowanie
35 sztuk z wieczkiem,

Pojemnik styrop.
16FCS 460 ml
'opakowanie 25
Wieczko 12FL do poj.
styr.'opakowanie 50

100

1000

500

MEDICLEAN MC 110 5
L PREPARAT DO MYCIA
I KONS. PODŁÓG
4
ROLKA 57*30
TERMO'10

20

REMIX UNI PŁYN
DEZYNFEKCYJNOMYJĄCY 3L
3
Folia aluminiowa
Cateringowa 1kg netto
50cm szer
10
Rękaw do pieczenia 3
m
10

Folia spożywcza 1 kg
netto 30cm szer
10

Papier do pieczenia
20
Miseczki plastikowe z
atestem średn 15 cm
10
mop sznurkowy

5

druciak do mycia
naczyń

40

Rękawiczki foliowe
przeznaczone do
kontaktu z
żywnością(opakowanie
50 sztuk)

20

Reklamówki z atestem
10 kgOpakowanie
min.100 sztuk

250

Fartuch foliowy
ochronny Opakowanie
min. 10 sztuk

4

Łączna kwota netto: ……………………………………………….
Łączna kwota brutto: ……………………………………………….

