
          Lublin 25.11.2019 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH 

 

Zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi, 20-047 Lublin, ul. Zuchów. 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej wartości 30 000 euro. 

 

Zamawiający- Szkoła Podstawowa Nr 21 zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu 

prowadzonym w trybie zapytania ofertowego o cenę na: sukcesywne dostarczanie środków 

czystości i środków higienicznych. 

 

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2020-31.12.2020. 

Termin składania ofert: 06.12.2019 do godziny 10:00 

Otwarcie ofert: 06.12.2020 o godzinie 12:00 

 

Sposób złożenia ofert: 

- przesłanie pocztą tradycyjną na adres szkoły (liczy się data wpływu do sekretariatu placówki, a nie 

data wysłania czy nadania) 

- dostarczyć do sekretariatu osobiście do dnia 06.12.2019 do godziny 10:00. 

- ofertę należy umieścić w kopercie i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej 

zawartością przez upływem terminu otwarcia ofert.  

Na kopercie proszę dopisać: 

Nazwa i adres wykonawcy  

(dopuszcza się odcisk stempla) 

 

Szkoła Podstawowa nr 21 w Lublinie 

Ul. Zuchów 1, 20-047 Lublin 

„Dostawa środków czystości i środków higienicznych 



Opis przedmiotu zamówienia: 

-przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa środków czystości i środków 
higienicznych, 

- wszystkie środki są środkami wolnymi od wad, kompletnymi, faktycznie nowymi w oryginalnych 
opakowaniach, 

-podane w formularzu ofertowo- cenowym ilości środków czystości i środków higienicznych są 
wielkościami orientacyjnymi  i mają charakter jedynie informacyjny. 

-dostawcy nie będą przysługiwały roszczenia o realizację ilości większych lub mniejszych niż bieżące 
zapotrzebowanie. Wykonawca nie będzie uprawniony do innych roszczeń względem Zamawiającego 
niż żądanie zapłaty za dostarczony już towar.  

- zamówione środki dostawa zobowiązuje się dostarczyć sukcesywnie maksymalnie w przeciągu 2 dni 
roboczych od dnia złożenia zamówienia.  

- środki czystości i środki higieniczne będą dostarczone przez wykonawcę na jego koszt, na podstawie 
odrębnych zamówień przesłanych pocztą elektroniczną lub zgłaszanych telefonicznie, przez 
dostarczenie należy rozumieć dowóz, rozładunek i złożenie dostarczonego towaru we wskazanym 
przez Zamawiającego miejscu   

- w przypadku środków wobec których określa się termin ważności do użycia, termin ten musi 
wynosić co najmniej 6 miesięcy licząc od dnia ich odbioru.   

 

Wybór najkorzystniejszej oferty: 

Kryterium wyboru jest najniższa cena brutto. 

 

Osoba wyznaczona do kontaktu z zamawiającym. 

Małgorzata Grochecka- Garbacz- dostępna pod adresem: mgrochecka@sp21.lublin.eu lub 

telefonicznie pod numerem : 81 534-10-16 w godzinach 07:00-15:00 od poniedziałku do piątku. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           Dyrektor  

mgr Jerzy Piskor 

mailto:mgrochecka@sp21.lublin.eu

