Do Wszystkich Wykonawców zamówienia
----------------------------------------------------Lublin, dnia 20.01.2022 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie, ul. Probostwo 6a, 20-089 Lublin, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej
dotyczącej zapytania ofertowego poniżej 130 000 zł na „Dostawy środków czystości i chemii gospodarczej do Centrum Interwencji Kryzysowej
w Lublinie”.
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.06.2022 r., dostawy cząstkowe będą realizowane w terminie 3 dni roboczych od
dnia złożenia zamówienia.
Termin składania ofert: 27.01.2022 r. do godziny 10:00. Spośród złożonych ofert do realizacji zostanie wybrana oferta z najniższą ceną.
Kryteria oceny ofert: 100% najniższa cena.

CIK.D-KA.241.5.2022

Lublin dnia 20.01.2022 r.

ZAMAWIAJĄCY:
Centrum Interwencji Kryzysowej
w Lublinie
ul. Probostwo 6a
20-089 Lublin

ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. z późn. zm.) zwracamy
się z zapytaniem ofertowym na:
„Dostawy środków czystości i chemii gospodarczej do Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie”

1.

Okres wykonywania zamówienia – od dnia podpisania umowy do 30.06.2022 r., dostawy cząstkowe będą realizowane w terminie 3 dni
roboczych od dnia złożenia zamówienia.

2.

Cena jest jedynym kryterium oceny - 100%. W cenę należy wliczyć wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia.

3.

Oferty cenowe należy składać do dnia 27.01.2022 r. do godziny 10:00.

4.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b) posiadają wiedzę i doświadczenie;
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży w ofercie oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie
z Załącznikiem nr 1 – Formularz ofertowy.
5.

KRYTERIA OCENY OFERT I ICH WAGA
Cena jest jedynym kryterium oceny – 100%.W cenę należy wliczyć wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia. Każdy Wykonawca
będzie oceniany w skali od 0 do 100 punktów – w powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty: maksymalną ilość punktów otrzyma
Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani według następującego wzoru:
najniższa cena
───────── × 100 pkt × waga kryterium
cena badanej oferty.

6.

INNE
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu składania ofert oraz modyfikacji treści zapytania ofertowego przed upływem
terminu do składania ofert. Jeżeli zmiana treści zapytania ofertowego jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu zamówienia,
wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, Zamawiający
może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie lub wprowadzenie zmian w ofertach.
2. Zamawiający poprawia w ofercie:
- oczywiste omyłki pisarskie;
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

3. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:
- zawiera braki uniemożliwiające dokonanie oceny jej treści. Dotyczy to w szczególności ceny lub innych warunków określonych w zapytaniu
ofertowym jako kryterium oceny ofert;
- jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia, w szczególności ze względu na jej niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia;
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- wykonawca w terminie wskazanym w wezwaniu nie złożył stosownych wyjaśnień;
- wpłynęła po terminie składania ofert.
4. Zapytanie ofertowe zostanie unieważnione, jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania:
- nie wpłynie żadna oferta;
- wszystkie oferty zostaną odrzucone;
- najkorzystniejsza oferta przekroczy wysokość środków finansowych, jakie Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia,
chyba że Zamawiający może zwiększyć kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
- procedura obarczona jest niemożliwą do usunięcia wadą;
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że udzielenie zamówienia nie leży w interesie publicznym lub jest nieuzasadnione;

- prowadzone z wykonawcami negocjacje nie doprowadziły do zawarcia umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny oraz w przypadku złożenia przez
Wykonawców

ofert

cenowych

znacznie

przekraczających

kwotę,

jaką

Zamawiający

zamierza

przeznaczyć

przedmiotu zamówienia. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.
7.

Oferty należy dostarczyć:
a) w oryginale na adres: Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie, ul. Probostwo 6a, 20-089 Lublin (sekretariat) lub
b) w formie skanu na adres poczty elektronicznej: i.billewicz@cik.lublin.eu.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, winna obejmować całość zadania i powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.

8.

Osoba upoważniona do kontaktów w sprawie zamówienia Ilona Billewicz, tel. (81) 466 54 28.
W załączeniu:
1. Formularz ofertowy (zał. nr 1)
2. Opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 2)
3. Obowiązek informacyjny dot. przetwarzania danych osobowych (zał. nr 3)
4. Wzór umowy (zał. nr 4)

DYREKTOR
Centrum Interwencji Kryzysowej
Agnieszka Zielińska-Bucior

na

realizację

Załącznik nr 1

(pieczęć Wykonawcy)

……………., dnia, ……………
(miejscowość, data)

FORMULARZ OFERTOWY
Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia realizowanego na podstawie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. z późn. zm.), a dotyczącego dostaw środków czystości i chemii gospodarczej do Centrum
Interwencji Kryzysowej w Lublinie.

Nazwa Wykonawcy ......................................................................................................................
Siedziba Wykonawcy ...................................................................................................................
Tel./fax: …………………………………………………………………………………………

składamy naszą ofertę o następującej treści :
1.

Oferujemy wykonanie w/w przedmiotu zamówienia za cenę:

L.p.

Nazwa

Jednostka

Ilość

miary

Cena

Stawka

Cena

Wartość

Wartość

Wartość

Oferowany

jednostkowa

VAT

jednostkowa

netto (zł)

VAT (zł)

brutto (zł)

produkt

netto (zł)

(%)

brutto (zł)

(wypełnić w
przypadku
zaoferowania
produktu
równoważnego)

1
1.

2
Chusteczki

3

4

op.

14

szt.

3

rolka

1

higieniczne 2warstwowe
(pakowane po
100 szt. w
pudełku)
2.

Cif mleczko
0,75 l lub
produkt
równoważny

3.

Czyściwo
gospodarcze do

5

6

7

8 (4x5)

9 (6x8)

10 (8+9)

11

mycia okien w
rolce, 2warstwowe,
celuloza, dł.
200m
4.

Granulki kret

szt.

3

szt.

2

szt.

2

szt.

2

szt.

2

500 g lub
produkt
równoważny
5.

Kij aluminiowy
140 cm

6.

Kij do mopa
(drewniany)

7.

Koncentrat do
mycia
sanitariatów
typu Pikasat 1 l
lub produkt
równoważny

8.

Koncentrat do
mycia

sanitariatów
typu WC Sani
Tenzi 5 l lub
produkt
równoważny
9.

Kostka

szt.

29

opak.

21

szt.

2

toaletowa wc w
koszyczku
10.

Kubeczki
jednorazowe
plastikowe
białe (pak. po
100 szt.)

11.

Mop paskowy
syntetyczny,
zalecany do
mycia na
mokro średnio i
mocno
zabrudzonych
powierzchni

12.

Mop

szt.

5

szt.

1

szt.

9

szt.

2

szt.

5

sznurkowy
13.

Mop płaski,
prostokątny,
mikrofaza z
kieszeniami dł.
40cm

14.

Mydło w
płynie 5 L

15.

Odkamieniacz
do urządzeń
AGD 1 L

16.

Odświeżacz
powietrza Air
Wick
Freshmatic 250
ml wkład (białe
kwiaty) lub
produkt
równoważny

17.

Odświeżacz

szt.

2

opak.

26

opak.

15

szt.

4

powietrza
Mediclean MC
610C 500 ml
lub produkt
równoważny
18.

Papier
toaletowy biały
2-w (pakowany
po 8 szt.)

19.

Papier
toaletowy duża
rolka celuloza
2-w (pakowany
po 12 szt.)

20.

Płyn do mycia i
dezynfekcji 5 l
typu Domestos
lub produkt
równoważny

21.

Płyn do mycia

szt.

4

szt.

5

szt.

3

szt.

5

szt.

1

kabin
prysznicowych
TENZI 600 ml
lub produkt
równoważny
22.

Płyn do mycia
naczyń 5 L

23.

Płyn do mycia
podłóg 5 l
Mediclean MC
210 CO Surf
Clean lub
produkt
równoważny

24.

Płyn
uniwersalny 5 l
(w tym do
mycia podłóg)

25.

Płyn do szyb
typu Tenzi Top

Glass 10 l lub
równoważny
26.

Płyn do szyb ze

szt.

4

szt.

5

szt.

3

szt.

2

opak.

7

spryskiwaczem
750 ml
27.

Pronto do
różnych
powierzchni
500 ml lub
preparat
równoważny

28.

Proszek do
czyszczenia
sanitariatów
500 g

29.

Proszek do
prania (kolor) 5
kg

30.

Ręczniki
składane białe
4000 szt.

31.

Ręczniki

opak.

23

op.

3

opak.

1

opak.

2

worek

5

składane
zielone 4000
szt.
32.

Ręczniki
papierowe w
rolce w op. a’ 2
szt.

33.

Rękawice
lateksowe
(rozmiar do
wyboru: S, M,
L, XL) w op.
100 szt.

34.

Spray do mebli
Gold Wax 400
ml lub preparat
równoważny

35.

Sól drogowa w
workach a’ 25
kg

36.

Szczotka do wc

szt.

2

szt.

1

szt.

1

szt.

3

opak.

8

szt.

4

szt.

4

z tworzywa
sztucznego
37.

Szczotka do
zamiatania tzw.
"ulicówka" z
trzonkiem

38.

Ściągaczka do
wody z podłóg

39.

Ściereczka z
mikrofibry

40.

Ściereczki
gospodarcze
(pak. po 3 szt.)

41.

Tenzi Top
Efekt Normal
koncentrat 5 l
lub produkt
równoważny

42.

Tenzi WC
kamień i rdza

750 ml lub
produkt
równoważny
43.

Wiadro 12 l +

szt.

1

rol.

27

rol.

37

rol.

50

rol.

18

wyciskacz
44.

Worki na
śmieci 35 L
(rolka = 50
szt.)

45.

Worki na
śmieci 60 L
(rolka = 50
szt.)

46.

Worki na
śmieci 120 L
(rolka = 25
szt.)

47.

Worki na
śmieci 160 L
(rolka = 10
szt.)

48.

Zmiotka z

szt.

1

opak.

5

szufelką
49.

Zmywak gąbka – (pak.
po 10 szt.)

RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO:

Słownie łączna wartość brutto: ….………………………………………………………………………………………………………………………. zł

1. Przyjmujemy do realizacji postawione przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym warunki.
2. Oświadczamy, że:
- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- posiadamy wiedzę i doświadczenie;
- dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Oświadczamy, że akceptujemy warunki zawarte w projekcie umowy (zał. nr 4) i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do
zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Zapoznaliśmy się z obowiązkiem informacyjnym dotyczącym przetwarzania danych osobowych (zał. nr 3).
5. Oświadczamy, że posiadamy / nie posiadamy (niepotrzebne skreślić) status czynnego podatnika VAT i w związku z tym jesteśmy / nie jesteśmy
(niepotrzebne skreślić) wpisani na białą listę podatników VAT.
6. Oświadczamy, że z tytułu realizacji zamówienia WYŚLEMY / NIE WYŚLEMY* (niepotrzebne skreślić) ustrukturyzowaną fakturę
elektroniczną w sposób, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. z 2018 r poz. 2191 z późn. zm.)
z uwzględnieniem właściwego numeru GLN Zamawiającego tj. 5907653871139. (UWAGA! Jeśli Wykonawca nie zaznaczy formy przekazania
faktury Zamawiającemu, Zamawiający uzna, że faktura VAT będzie przekazywana w formie papierowej).

…………………………………..
/podpis osoby upoważnionej/

Załącznik nr 2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
dostaw i wniesienia środków czystości i chemii gospodarczej
do Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy i wniesienie środków czystości i chemii gospodarczej, podzielone na trzy obiekty Centrum
Interwencji Kryzysowej w Lublinie, mieszczące się przy ul. Probostwo 6a, ul. Północna 3 oraz ul. Północna 125. Wykaz środków czystości oraz chemii
gospodarczej określony jest w załączniku nr 1 – formularz ofertowy.
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych, posiadających właściwości czyszczące nie gorsze od wskazanych
w załączniku nr 1. Jeżeli w ciągu 1 miesiąca od dnia realizacji dostawy okaże się, że dostarczone przez Wykonawcę produkty jako równoważne
w rzeczywistości nie spełniają wymogu produktu równoważnego, tj. posiadają gorsze cechy w zakresie jakości, skuteczności, wydajności, konsystencji,
przeznaczenia, zastosowania, możliwości uzyskania pożądanego efektu, od produktu wskazanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany
będzie do wymiany zareklamowanych produktów na inne, odpowiadające wymaganiom określonym przez Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych
od dnia zgłoszenia.
Dostarczenie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego obejmować będzie: transport,
rozładunek oraz wniesienie do określonych pomieszczeń, wskazanych przez Zamawiającego.
Dostawa będzie uważana za wykonaną, a niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia przejdzie na Zamawiającego
w chwili, gdy przedmiot umowy zostanie dostarczony na uzgodnione miejsce i przyjęty przez Zamawiającego. Dostawa towarów objętych
zamówieniem będzie zrealizowana jednorazowo.
W przypadku dostawy przedmiotu zamówienia niezgodnego z udzielonym zamówieniem lub dotkniętego wadami fizycznymi (ilościowymi
i jakościowymi) lub prawnymi, Zamawiający nie przyjmie dostawy i pozostawi produkty do dyspozycji Wykonawcy, powiadamiając o stwierdzonych

brakach lub wadach. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Jeżeli wady ujawnią się po odbiorze artykułów
przez Zamawiającego, Wykonawca musi zapewnić nieodpłatną wymianę lub usunięcie wad (usterek) dostarczanego asortymentu w terminie 3 dni od
daty zgłoszenia.
Zamawiający zastrzega, że ilości i asortyment według załączonego formularza ofertowego może ulec zmianie, z zastrzeżeniem, iż łączna wartość
brutto wszystkich dostaw wynikająca z kwoty umownej brutto nie może zostać przekroczona. Ponadto, Zamawiający zastrzega sobie możliwość
poszerzenia wyżej wymienionego asortymentu o nowe pozycje w zależności od aktualnych potrzeb.

