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Szkoła Podstawowa Nr 6 w Płocku 

im. Druha Wacława Milke 

ul. 1 Maja 11 tel.  24 262 40 15 
09-402 Płock fax. 24 262 40 15 
www.sp6plock.pl                                                            
sekretariat@sp6plock.pl 
 

 
Płock, 2023-12-08 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE SP006/14/2022 
I ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

(o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych) 
 
 
 
 
 
 
 
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku (dalej: Zamawiający) 
zwraca się z zapytaniem ofertowym i z zaproszeniem do składania ofert w 
procedurze o udzielenie zamówienia publicznego o wartości kwoty 130 000 złotych, 
prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku – 
Prawo zamówień publicznych na: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sukcesywną dostawę środków czystości do Szkoły Podstawowej nr 6 w Płocku 
w okresie od dnia 1.01.2023 do dnia 31.06.2023r. 
 
 
 
 
 
 

http://www.sp6plock.pl/
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A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  
 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa środków 
czystości do Szkoły Podstawowej nr 6 w Płocku w okresie od dnia 1.01.2023 
do dnia 31.06.2023r, których asortyment stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania 
ofertowego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się sukcesywnie dostarczać przedmiot zamówienia do 
siedziby Zamawiającego w godzinach pracy Zamawiającego w terminie do 2 dni 
roboczych, licząc od dnia następnego po złożeniu zamówienia przez 
Zamawiającego. 

3. Rzeczywista ilość zamawianych środków czystości następować będzie 
sukcesywnie na podstawie aktualnego zapotrzebowania Zamawiającego. Ilość 
towaru wskazana w Załączniku nr 1do niniejszego zapytania ofertowego określa 
szacunkowe wartości, które zamawiane będą przez Zamawiającego. 

4. Zamówienia mogą być składane faksem, za pośrednictwem poczty 
elektronicznej, telefonicznie lub w inny uzgodniony sposób. 

5. Wielkość każdej dostawy oraz jej rodzaj będzie wynikać z jednostronnej 
dyspozycji osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia po stronie 
Zamawiającego. 

6. Dostarczane produkty muszą być: 

a) oryginalne; 

b) fabrycznie nowe, wolne od wad i kompletne; 

c) opakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację (informacja do jakich 
celów dany produkt jest stosowany, itp.) bez konieczności naruszania 
opakowania; 

d) dopuszczone do obrotu na terytorium Polski. 

7. Cena oferty obejmuje całkowity koszt realizacji zamówienia w zakresie 
wynikającym z kosztorysu ofertowego, tj. koszty zakupu i dostawy zamawianych 
środków czystości oraz podatek VAT. 

 
B. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  

Sukcesywnie, od dnia 04 stycznia do dnia 31 czerwca 2023 roku zgodnie                          
z cząstkowymi zamówieniami zamawiającego. 

 
C. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM 

Ofertę może złożyć Wykonawca, który: 
1. Będzie wykonywał przedmiot zamówienia w terminie. 
2. Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT. 
3. Jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym. 
4. Posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia 

zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym. 
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D. KRYTERIUM WYBORU OFERTY 

1. Kryterium wyboru oferty stanowi cena brutto - 100% 
2. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Cena 

musi uwzględniać wszelkie koszty jakie wykonawca poniesie z tytułu realizacji 
przedmiotowego zamówienia.  

3. Wykonawca przedstawi cenę za wykonanie zamówienia na formularzu 
ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania. 

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę za 
wykonanie przedmiotu zamówienia. 

 
E. DOKUMENTY WYMAGANE PRZY SKŁADANIU OFERTY: 

1. Oferta przygotowana na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 
zapytania ofertowego. 
a) Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę lub 

osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu 
wykonawcy oraz zawierać nazwę i adres Wykonawcy lub pieczątkę 
nagłówkową firmy. 

b) Zaoferowana przez Wykonawcę cena musi być wyrażona jako cena brutto 
w złotych polskich na dzień sporządzenia oferty i określać wartość 
przedmiotu zamówienia w sposób kompletny i jednoznaczny. 

c) Jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika oferent zobowiązany 
jest dołączyć pełnomocnictwo. 

2. Każdy oferent zobowiązany jest do złożenia Oświadczenia RODO (zał. nr 2) 
oraz oświadczenia wykonawcy (zał. nr 3) 

3. Wybrany wykonawca zobowiązany będzie do podpisania umowy, której projekt 
stanowi załącznik nr 4. 

 
F. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI 

Edyta Grabarczyk – Słomkowska - intendent@sp6plock.pl, tel. 243 699 368 
 
G. TERMIN ORAZ MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę (wypełniony i podpisany formularz oferty (zał. 1), oświadczenie RODO 
(zał. 2) oraz oświadczenie Wykonawcy zał. 3)) należy składać osobiście, przez 
kuriera lub pocztą (decyduje data wpływu), w terminie do dnia 22 grudnia 2022r. 
do godz. 14.00 w zamkniętej kopercie z napisem „DOKUMENTY OFERTOWE – 
NIE OTWIERAĆ” do sekretariatu szkoły podstawowej nr 6 w Płocku, ul. 1 Maja 
11, 09-402 Płock. 

2. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. 
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać 

swoją ofertę.  
4. W toku badania oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert.  
5. Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem                             

i dostarczeniem oferty. 
6. Zamawiający zastrzega możliwość odwołania niniejszego postępowania przed 

jego rozstrzygnięciem, bez żadnych negatywnych konsekwencji z tego tytułu. 
 
H. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi mailowo.  
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I. Załączniki  

Integralną część niniejszego zapytania ofertowego stanowią;  
1. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia – formularz oferty  
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie RODO 
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy 
4.   Załącznik nr 4 - wzór umowy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dyrektor Szkoły 
 
 
 
 
 
 
 

Iwona Denst 
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