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ZAPYTANIE OFERTOWE nr KG.261.9.2020
na dostawę środków czystości i papierów toaletowych zgodnie z załącznikami.
Szkoła Podstawowa nr 16 im. Fryderyka Chopina zwraca się prośbą o przedstawienie oferty cenowej
z uwzględnieniem poniższych wymagań:
1. Nazwa i adres zamawiającego:
Szkoła Podstawowa nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie
ul. Poturzyńska 2
20-853 Lublin
2. Przedmiot zamówienia:
➢ dostawę środków czystości i papierów toaletowych zgodnie z załącznikami
• Szczegółowy zakres zamówienia określają załączniki nr 2 i 3 .
3. Rodzaj zamówienia:
• Zamówienie publiczne poniżej wartości progowej 30 000 euro.
• Do zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2013, poz.984, 1047 i 1473 oraz z 2014r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i
1232) zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy
4. Sposób złożenia oferty:
• Formularz ofertowy – załączniki nr 2 i 3.
• Sposób dostarczenia oferty:
➢
Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Poturzyńska 2, 20-853 Lublin, pokój nr 17
(kierownik gospodarczy).
➢
Fax.:(81) 4438530
➢
E-mail – j.kasperek@sp16.lublin.eu
5. Termin złożenia oferty: do godziny 1400 dnia 22 września 2020 roku.
6. Termin realizacji zamówienia: do 30 września 2020r.
7. Przedmiot zamówienia wraz z fakturą należy dostarczyć do siedziby zamawiającego.
8. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
9. Dostawa zamówienia tylko w całości. Dopuszczamy możliwość dostawy środków czystości lub
papierów toaletowych.
10. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Dopuszczamy możliwość złożenia oferty na
dostawę środków czystości lub papierów toaletowych.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert bez
podawania przyczyny.
12. Zamawiający zastrzega sobie zmianę ilości zamawianego towaru jeśli kwota zamówienia przekroczy wartość
środków finansowych przeznaczonych na zakup danego towaru.
13. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.
14. Forma zapłaty: faktura przelewowa z 14- dniowym terminem płatności.
Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia:
Jarosław Kasperek
Kierownik gospodarczy Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie
E-mail – j.kasperek@sp16.lublin.eu

