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DZA.260.05.2022                        Bydgoszcz, dn. 11.05.2022 r. 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE  
Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.), w związku z nieobjęciem udzielenia zamówienia przepisami ustawy z dnia 11 
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), gdyż wartość zamówienia 

jest niższa od kwoty 130 000 złotych netto 
 
I.   Nazwa i adres Zamawiającego 
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczne im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy 
Długa 39, 85-034 Bydgoszcz 
www.wimbp.bydgoszcz.pl.  
sekretariat@wimbp.bydgoszcz.pl  
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30 
tel. 052 323 80 08,   
 
II   Opis Przedmiotu zamówienia 
1. Nazwa przedmiotu zamówienia 
Dostawa, środków czystości do biblioteki głównej oraz filii bibliotecznych na terenie 
Bydgoszczy.  
2. Przedmiot zamówienia  
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, środków czystości do biblioteki głównej oraz filii 
bibliotecznych na terenie Bydgoszczy. Oferent, który zostanie wyłoniony do realizacji 
zamówienia jest zobowiązany dostarczyć zamówione środki czystości do placówek 
Zamawiającego znajdujących się w 24 punktach na terenie miasta Bydgoszczy transportem 
własnym i na własny koszt. Realizacja przez wykonawcę przedmiotu umowy odbędzie od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. Wykaz placówek do których mają być 
dostarczane środki stanowi załącznik nr 1.  
Wszystkie środki chemiczne muszą posiadać etykiety w języku polskim wraz z instrukcją 
użycia i bezpieczeństwa ich stosowania. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć kartę 
charakterystyki produktu.  
Wszystkie środki czystości muszą mieć termin przydatności do użycia nie krótszy niż 12 
miesięcy od daty odbioru danej partii dostawy 
Przez podanie nazw własnych produktów, będących przedmiotem zamówienia 
Zamawiający określa minimalne parametry, cechy użytkowe oraz jakościowe, jakim 
powinny odpowiadać produkty równoważne, aby spełniały stawiane wymagania. 
Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych 
opisywanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jest obowiązany wykazać, że 
oferowane przez niego środki czystości spełniają wymagania określone przez 
zamawiającego. 
- 39813000–4 Pasty i proszki czyszczące; 
- 39832000–3 Produkty do zmywania naczyń; 
- 33711900–6 Mydło; 
- 39811100–1 Odświeżacze powietrza; 
- 39800000–0 Środki czyszczące i polerujące 



 

 
III. Termin wykonania zamówienia:  
Termin realizacji zakończy się z chwilą otrzymania ostatniej dostawy środków czystości 
jednak nie dłużej niż do 15.06.2022 r. 
IV. Sposób obliczenia ceny 
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane 
z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, musi być 
podana w PLN. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie 
dopuszcza się wariantowości cen.  
Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. 
Firma, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę otrzyma zamówienie na dostawę środków 
czystości. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.  
  
V. Warunki udziału w postępowaniu  

1. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia 

2. Sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia 
3. Oferent musi posiadać w swojej ofercie 24 produkty z asortymentu wymienionego 

w formularzu 
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 

1) Formularz ofertowy – załącznik nr 3 
2) Wykaz zaoferowanych artykułów, wraz z kartami charakterystyki produktów wg . 

załącznika nr 4 
3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia/spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2). Oświadczenie stanowi dowód 
potwierdzający brak podstaw wykluczenia/spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego 
podmiotowe środki dowodowe.  
Organizacyjne: 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego, 
oraz jego filii w sposób opakowany, tak aby możliwa była jego identyfikacja pod 
względem ilościowym i rodzajowym.  

2. Dostawa obejmuje wniesienie towaru do placówek Zamawiającego. 
3. Potwierdzeniem realizacji zamówienia częściowego będzie sporządzenie protokołu 

odbioru ilościowo-jakościowego podpisanego przez pracownika Zamawiającego 
będącego odbiorcą oraz upoważnionego przedstawiciela dostawcy. 

4. Za wykonanie usługi Wykonawca wystawi fakturę zbiorczą bez wyszczególniania 
punktów dostawy. 

 
VI. Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest: 
Łukasz Twarowski   
Kierownik działu Administracji 
lukasz.twarowski@wimbp.bydgoszcz.pl 
tel. 52 33 99 218,  
w terminach od poniedziałku – piątku w godz. pomiędzy 8.00 a 15.00 



 

 
VII. Kryteria oceny ofert - Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do 
szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 
1.1. oferta, spełnia wymagania określone w niniejszym Zapytaniu ofertowym, 
1.2. oferta została złożona, w określonym przez zamawiającego terminie, 
1.3. Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego. 
 
 
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  
 

Nazwa kryterium Waga 

Najniższa cena 100 

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego. 
 
Nazwa kryterium: najniższa cena 
Wzór:                          
 
Pc =   

 ó  
 x 100 

 
 
VIII. Miejsce, termin składania ofert 
Ofertę należy złożyć poprzez platformazakupowa.pl w terminie do dnia 19.05.2022 r. do 
godz. 11:00  
IX. Informacje dodatkowe. 
1.Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa 
oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania 
przyczyny. 
3. Wykonawca, który złoży ofertę, będzie nią związany przez 20 dni od dnia następującego 
po dniu upływu terminu składania ofert.  
4. Zamawiający poprawi omyłki w formularzu oferty, jeżeli nie będą miały istotnego wpływu 
na treść oferty. 
 
X. Przetwarzanie danych osobowych 

Zamawiający informuje, że będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie 
postępowania, a w szczególności: dane osobowe ujawnione w ofertach, dokumentach 
i oświadczeniach dołączonych do oferty. 

Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne dla celów 
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego 
i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W związku z tym, 
wykonawca, przystępując do postępowania, jest obowiązany do wykonania działań 
wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 



 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., s.1, 
zwane dalej RODO) wobec każdej osoby, której dane osobowe będą podane w ofercie, 
oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu. Na tę okoliczność Wykonawca 
złoży stosowne oświadczenie, zawarte w ofercie. 

 
 
 
Załączniki: 
Zał. nr 1 - Wykaz placówek  
  
 
 
  



 

 
DZA.260.05.2022        Załącznik nr 1 
 

WYKAZ PLACÓWEK 
 

LP   Adres 
1 BG ul. Stary Rynek 24 
2 BG ul. Długa 41 
3 BG ul. Długa 39 
4 F3 ul. Grunwaldzka 33 
5 F4 ul. Czerkaska 11 
6 F5 ul. Pomorska 80-86 
7 F7  ul. Nakielska 175a 
8 F9  ul. Rataja 2 
9 F10  ul. Noakowskiego 4  

10 F11 ul. Czołgistów 8 
11 F12 ul. Ujejskiego 58 
12 F13 ul. Gawędy 1 
13 F14 ul. Dworcowa 49 
14 F15 ul. Brzeczkowskiego 2 
15 F16 ul. Broniewskiego 1 
16 F17 ul. Łanowa 2 
17 F19 ul. Powstańców Wlkp 26. 
18 F21 ul. Skłodowskiej-Curie 33a 
19 F23 ul. Konopnickiej 28 
20 F24 ul. Pielęgniarska 17 
21 F31 ul. Wielorybia 99  
22 F32 ul. Przyjazna 13 
23 M13 ul. Połczyńska 3 
24 M14 ul. Boh. Kragujewca 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


