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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sukcesywną dostawę chemii 
basenowej na potrzeby Krytej pływalni Szkoły Podstawowej nr 23 w Lublinie w okresie od 
01.01.2023 r. do  31.12.2023 r. 
 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych 

o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000 zł netto w Szkole Podstawowej nr 23 im. 

Olimpijczyków  Polskich w Lublinie stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6 

Dyrektora SP23 w Lublinie z dnia 15 września 2021 r.  

I. Opis przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy chemii basenowej na potrzeby krytej 

pływalni Szkoły Podstawowej nr 23 w Lublinie w okresie od 01.01.2023 r. do  31.12.2023 r.   

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 

Załączony do niniejszego zapytania opis przedmiotu zamówienia stanowi jedynie  
orientacyjny  wykaz różnych środków chemii basenowej na  potrzeby niniejszego zapytania. 
Podane w załączniku do niniejszego zapytania ilości różnych środków chemii basenowej nie 
stanowią ze strony Zamawiającego zobowiązania do ich zamówienia. 
Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany będzie do: 

1) sukcesywnego dostarczania określonej partii różnych środków chemii basenowej, 
będących przedmiotem niniejszego zapytania, w oparciu o odrębne zamówienia składane 
telefonicznie, faksem lub e-mailem; 
2) dostarczania różnych środków chemii basenowej spełniających wymogi 
obowiązujących przepisów i norm, w szczególności określających wymagania 
bezpieczeństwa stosowania, (karty charakterystyk), w oryginalnych opakowaniach, o 
należytej jakości i terminie stosowania, wolnych od wad. 
3)  dostarczania różnych środków chemii basenowej na własny koszt i ryzyko, w 
warunkach zgodnych z obowiązującymi przepisami i normami, o ustalonej z Zamawiającym 
godzinie, wraz z rozładowaniem i wniesieniem do wskazanego pomieszczenia w siedzibie 
Zamawiającego. 
 
II. Terminy wykonania zamówienia 
 
Zamawiający będzie zlecał wybranemu Wykonawcy sukcesywne dostarczanie środków 
chemii basenowej od 01.01.2023 r. do  31.12.2023 r. 
 
III. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 

1. Cena - 100 % 

W powyższym kryterium oceniana będzie całkowita cena brutto oferty. Wykonawcy będą 

oceniani wg następującego wzoru: 



Najniższa cena  

                                      -------------------------      × 100 pkt × waga kryterium 

                                                    Cena badanej oferty  

 

2. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów, z zastrzeżeniem 

rozdziału VII.  

3. W celu porównania ofert wykonawca zobowiązany jest wypełnić formularz stanowiący 

załącznik do niniejszego zapytania.   

4. Cenę oferty w formularzu należy obliczyć w następujący sposób: 

dla każdej pozycji w formularzu należy podać cenę jednostkową netto (kolumna 5); 

obliczyć wartość netto mnożąc cenę jednostkową netto przez przewidywane 

zapotrzebowanie (kolumna 6 = 5 x 4); 

wskazać stawkę podatku VAT (kolumna 7) 

od uzyskanej wartości netto uzyskać kwotę podatku VAT (kolumna 8), 

obliczyć wartość brutto każdej pozycji powiększając wartość netto (kolumna 6) o kwotę 

należnego podatku VAT (kolumna 8); 

zsumować wartości brutto wszystkich pozycji, a uzyskaną wartość wpisać w wierszu Suma 

wartości brutto – suma ta stanowi cenę ofertową w zł brutto. 

5. Wszelkie obliczenia należy dokonać z dokładnością do pełnych groszy, 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza 

pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do pełnego grosza; 

6. Podstawą wyliczenia ceny oferty jest cena jednostkowa netto różnych środków chemii 

basenowej. Ewentualne błędy rachunkowe przy obliczaniu ceny oferty zostaną przez 

Zamawiającego skorygowane według powyższego schematu obliczania. 

IV. Wymagane dokumenty 

Wykonawcy zobowiązani są złożyć wypełniony oraz podpisany formularz ofertowy 

stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 

V. Miejsce i termin składania ofert cenowych 

1. Oferty proszę przekazać do dnia 20.12.2022 r. do godziny 10.00 drogą elektroniczną na 

adres email: sport@sp23.lublin.eu lub osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 23  

w Lublinie.  

2. Oferta przesłana drogą elektroniczną winna stanowić skan dokumentów wypełnionych i 
podpisanych własnoręcznie.  
3. Decydujące znaczenia dla oceny zachowania powyższego terminu ma data 
i godzina wpływu oferty na adres wskazany powyżej, a nie data jej wysłania czy nadania. 
4. Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę pod warunkiem, że zrobi to przed terminem 

składania ofert. 

VI.  Zamawiający informuje, iż niniejsze zapytanie nie stanowi czynności w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów ustawy 

Prawo zamówień publicznych, ale stanowi zobowiązanie do zawarcia umowy. 

VII. Informacje dodatkowe: 

1. Zamawiający unieważni niniejsze postępowanie, jeżeli: 

1)nie wybierze żadnej oferty; 

2)cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający zamierza przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający 
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może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej; 

3)nastąpi zmiana okoliczności powodująca, że udzielenie zamówienia nie leży w interesie 

publicznym; 

4)postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. 

2. Zamawiający odrzuci ofertę: 

1)która zostanie złożona po terminie, o którym mowa w rozdziale V pkt. 1 niniejszego 

ogłoszenia; 

2)jeżeli jej treść nie będzie odpowiadała treści niniejszego ogłoszenia; 

3)gdy wykonawca nie przedłoży w wyznaczonym terminie odpowiednich dokumentów; 

4)gdy wykonawca nie złoży w wyznaczonym terminie uzupełnień oraz wyjaśnień 

dotyczących oferty; 

5)jeżeli jej złożenie będzie stanowiło czyn bezprawny; 

3. Składając ofertę wykonawca jednocześnie oświadcza, że: 

1)posiada kompetencje i uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej; 

2)znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej pozwalającej w sposób właściwy 

zrealizować zamówienie; 

3)dysponuje odpowiednią zdolnością techniczną i zawodową niezbędną do prawidłowego 

wykonania zamówienia; 

4)złożona oferta będzie ważna przez okres 30 dni (termin związania ofertą); 

5)akceptuje postanowienia niniejszego ogłoszenia; 

6)akceptuje poprawienie przez zamawiającego oczywistych lub nieistotnych omyłek w 

ofercie; 

7)zapoznał się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zawartymi w 

załączniku nr 3 do niniejszego ogłoszenia. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

1)zmiany treści niniejszego ogłoszenia, 

2)modyfikacji procedury wyboru wykonawcy, 

3)wezwania wykonawcy do złożenia uzupełnień oraz wyjaśnień dotyczących ofert; 

4)wezwania wykonawcy do przedłożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających 

informacje zawarte w ofercie wykonawcy; 

5)poprawienia oczywistych lub nieistotnych omyłek w ofercie; 

6)podjęcia negocjacji z wybranymi lub wybranym wykonawcą celem uzyskania możliwie 

korzystnych warunków zamówienia; 

7)wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty, jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie 

wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia; 

8)odwołania niniejszego ogłoszenia jeżeli nastąpi zmiana okoliczności powodująca, że 

udzielenie zamówienia nie leży w interesie publicznym. 

5. W niniejszym postępowaniu korespondencja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami 

przekazywana będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

 

Załączniki: 

1 - Formularz ofertowy 
2 - Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 
 
Sporządził: Dariusz Wojtyła – Kier. Ob. Sport. SP23 w Lublinie, tel. (81) 444 44 08 w.30 
 


