
Nowiny,  dnia 04.02.2019 r. 

Znak sprawy: RSO.272.4.U.19 

 

 

 

ZAPROSZENIE 

 
Działając na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U z 2018r., poz.1986), niniejszym zapraszam do złożenia oferty cenowej na:  

„Dostawa środków czystości dla Urzędu Gminy Sitkówka – Nowiny” 

 

1. Przedmiotem zamówienia: jest sukcesywna dostawa środków czystości do siedziby Zamawiającego 

w okresie od 15 lutego 2019 r. do 14 lutego 2020 roku. 
2. Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia obejmuje rodzaj i przewidywane ilości poszczególnych 

środków,  który przedstawia załącznik nr 1 do wzoru umowy. 

3. Podane w załączniku nr 1 poszczególne ilości środków czystości są ilościami (orientacyjnymi) 

przewidzianymi do zamówienia przez Zamawiającego i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb 

Zamawiającego. 

4. Oferta Wykonawcy musi obejmować całość przedmiotu zamówienia. 

5. W celu określenia całkowitej ceny obejmującej całość zamówienia należy wypełnić załącznik nr 1 do 

wzoru umowy. 

6. Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia w przedmiotowym  zamówieniu jest 

wynagrodzenie ryczałtowe brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia. Poszczególne ceny 

jednostkowe brutto wyszczególnione w załączniku nr 1 oraz całkowita cena oferty są cenami ryczałtowymi 

brutto (łącznie z podatkiem VAT) i nie ulegną zmianie w toku realizacji zamówienia oraz nie będą 

podlegały waloryzacji. 

7. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: cena - 100%. 

Do porównania cen złożonych ofert, Zamawiający weźmie pod uwagę oferowaną całkowitą cenę brutto za 

wykonanie całości przedmiotu zamówienia tj. wartości wszystkich środków czystości wyszczególnionych 

w załączniku nr 2 (oferta cenowa). 

8. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 

a) aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji 

działalności gospodarczej. 

9. Osobą uprawnioną do udzielenia informacji w sprawie niniejszego postępowania jest Pani Agnieszka 

Żurawek tel. 41/347-50-10 w godz. 7.15 – 15.15 lub adres email: sekretariat@nowiny.com.pl.  

10.  Zapraszam do złożenia oferty cenowej do dnia 11.02.2019 r do godz. 14.00. 
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