
 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
Priorytet: VII Promocja integracji społecznej 

Działanie: 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy 

      

Lider 

 

Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin  
Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
Specjalnej w Wałbrzychu 
Plac Bohaterów Pracy 1 
58-300 Wałbrzych 
 
tel./fax: (74) 842-25-80 
 
www.zszs.walbrzych.pl 

Partner 

 

Fundacja Wałbrzych 2000 
ul Wrocławska 53 
58-309 Wałbrzych 
 
 
tel./fax: (74) 843-45-32 
tel.: (74) 843-45-62 
 
www.walbrzych2000.pl 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/2013  

z dn. 01.06.2013 r.  
na materiały do przeprowadzenia warsztatów dla kursu personel sprzątający     

 
 

 

W związku z realizacją projektu pn. „UCZĘ SIĘ I PRACUJĘ”, współfinansowanego przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
Priorytet VII  „PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ” 

Działanie 7.4 „NIEPEŁNOSPRAWNI NA RYNKU PRACY” 
STOWARZYSZENIE DZIECI I RODZIN ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ SPECJALNEJ  z siedzibą w 

Wałbrzychu przy Pl. BOHTERÓW PARCY 1 zaprasza do składania ofert na zakup zestawu do sprzątania  

(39830000-9 – środki czyszczące, 39700000-9 – sprzęt gospodarstwa domowego). 

 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

 
Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest: 

Jolanta Ceran – Prezes SDiR ZSZS tel. 74 84 225 80 
e-mail: sdirwalbrzych@wp.pl 

 
II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 

 

1. Siedziba Zamawiającego – ul. Bohaterów Pracy 1, Wałbrzych – tablica ogłoszeń  
2. Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego 

www.zaz.walbrzych2000.pl 
 

III. Tryb udzielenia zamówienia: 

Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności wskazaną w dokumencie 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”  

z dn. 24 grudnia 2012 r. 
 

IV. Opis przedmiotu zamówienia i terminu wykonania: 
 

Nazwa i kod przedmiotu wg Wspólnego Słownika Zamówień (39830000-9 – środki czyszczące, 

39700000-9 – sprzęt gospodarstwa domowego). 

Przedmiotem zamówienia są materiały do przeprowadzenia warsztatów dla personelu sprzątającego   

w ramach projektu „UCZĘ SIĘ I PRACUJĘ.”  

 

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny łącznej oraz 
szybkością realizacji zamówienia z możliwością dostawy do zamawiającego. 
 
ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE PRZYJMOWANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH  
 
 

http://www.zaz.walbrzych2000.pl/
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Specyfikacja przedmiotu zamówienia: 

 

Przedmiot zamówienia  Podstawowe dane techniczne  Ilość  

 
 

Akcesoria do mycia 
szyb 

 

1. Zestaw – uchwyt z myjką (baranek oraz 

ściągaczka do szyb) 

5 szt. 

2. wymienna myjka (baranek) do mycia szyb 5 szt. 

3. wymienna guma do ściągaczki do mycia szyb  5 szt. 

4. kij teleskopowy 2,5 m  dopasowany do uchwytu 
z myjką  

1 szt. 

5. wiadro do płukania myjki  5 szt. 

6. ścierka z mikrofazy do szyb  10 szt. 

 

 
 

Inne akcesoria 

1. worki jednorazowe o pojemności 120 litrów  12 op.  

2. Tablica ostrzegawcza – Uwaga śliska podłoga  2 szt. 

3. chwytak na kiju do śmieci  2 szt.  

4. Zestaw do zamiatania (zmiotka + śmietniczka) 
na długim kiju  

10 szt.  

5. ścierki z mikrofazy (cztery kolory) – zestaw  30 zestawów  

6. mop płaski pętelkowy (z uszami do stelaża) 40 
cm  

10 szt.  

7. wiaderko 15 l 5 szt.  

8. szczotka do mycia sanitariów 5 szt.  

9. miotła do zamiatania pomieszczeń z miękkim 
włosiem 

5 szt. 

10. śmietniczka (szufelka) 5 szt.  

11.  PADY maszynowe 16” (czerwone) 5 szt. 

 12. korek dozujący do koncentratów  5 szt.  

 13. butelka ze spryskiwaczem 0,5 l 30 szt.  

 

Środki do mycia i 
czyszczenia  

1. Antystatyczny środek do mycia wszelkich 
powierzchni 10 l 

 3 szt. 

 2. nisko alkaliczny środek do mycia powierzchni 

nabłyszczanych i szkliwionych (meble) – koncentrat 

10 l 

3 szt.  

 3. Środek do mycia powierzchni matowych i z 

połyskiem (meble) 1 l 

6 szt.  

 4. koncentrat do mycia szyb i powierzchni szklanych 
10 l  

3 szt.  

 5. środek do czyszczenia i konserwacji stali 

szlachetnej  

3 szt.  

 6. Środek do bieżącego mycia sanitariów (kwaśny) 

10 l 

3 szt.  

 7. Środek do gruntownego czyszczenia urządzeń 
sanitarnych 1 l 

6 szt.  
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 8. Środek do czyszczenia wykładzin i dywanów 
metodą ekstrakcyjną (produkt niskop                                                                                                                                                 

ieniący) 1 l 

9 szt.  

 9. Środek do codziennego czyszczenia wszystkich 
nawierzchni (czyszczenie ręczne i maszynowe) 10 l 

3 szt.  

 

Zamawiający zastrzega sobie, że jeżeli środki do mycia oraz czyszczenia 
nie posiadają terminu ważności do końca 2015 roku, wówczas środki te 
będą zamawiane przez Zamawiającego w turach w latach 2013, 2014 

 

OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 Oferta powinna: 

 posiadać datę sporządzenia, 

 zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, 

 w przypadku sporządzenia oferty w formie pisemnej powinna ona być podpisana czytelnie 
przez wykonawcę i posiadać pieczęć firmową  

 posiadać proponowaną cenę jednostkową  zestawu  

Oferta winna posiadać ceny towaru zawierające wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia (w 

tym koszt dostarczenia do siedziby Zamawiającego) oraz okres gwarancji. 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej e-mail: sdirwalbrzych@wp.pl 

lub też dostarczona osobiście lub listownie na  adres: Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu Pl. Bohaterów Pracy 1, 58-300 Wałbrzych  

 do dnia 10 czerwca 2013 r. do godziny 12.00 

 OCENA OFERT 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

cena – 100 %  

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

1. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 10 czerwca 2013 r. 
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
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3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

  

 

 

 


