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Zaproszenie do składania ofert 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: 

zakup i sukcesywna dostawa środków czystości na potrzeby 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku 

I. Opis przedmiotu zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa środków czystości na potrzeby 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku. 

2. Kody CPV:

39830000-9 Środki czyszczące

33760000-5 Papier toaletowy, chusteczki higieniczne

3. Rodzaj zamówienia: dostawa.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: zakup i sukcesywna dostawa środków czystości na 

potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku  zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp. Nazwa Opis j.m. Liczba

1 Alkaliczny środek 
do mycia toalet i 
innych urządzeń 
sanitarnych – 1 l

Alkaliczny środek do mycia wszelkich powierzchni i urządzeń 
łazienkowych, odpornych na działanie zasad: posadzki, płytki 
ścienne, wanny, brodziki, zlewozmywaki, powierzchnie lakierowane i
emaliowane. Pojemność opakowania 1 l. Produkt musi być 
dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta.

szt. 10

2 Kostka do spłuczki 
50 g

Kostka wrzucona do spłuczki, myje i usuwa osad, zapobiega 
powstawaniu kamienia, barwi wodę. Po spłukaniu niweluje 
nieprzyjemny zapach oraz spienia wodę. Waga 50 g. Produkt musi 
być dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta.

szt. 200

3 Mleczko do 
czyszczenia 
powierzchni - 700 
ml

Mleczko do czyszczenia, usuwa brud i plamy, jest łagodne dla 
powierzchni. Może być stosowane do czyszczenia powierzchni 
emaliowanych, ceramicznych, chromowanych i tworzyw sztucznych, 
np.: kuchenek, zlewów, wanien, płytek ceramicznych. Zawiera 
powyżej 5% anionowych środków powierzchniowo czynnych, gęstość
1,36-1,54 g/cm3. Pojemność opakowania 700 ml. Produkt musi być 
dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta.

szt. 20

4 Mleczko do 
czyszczenia 
powierzchni z 
wybielaczem - 500 
ml

Mleczko do czyszczenia, usuwa  brud i plamy, jest łagodne dla 
powierzchni, ma działanie wybielające. Może być stosowane do 
czyszczenia powierzchni emaliowanych, ceramicznych, np.: zlewów, 
wanien, płytek ceramicznych. Zawiera środki wybielające na bazie 
chloru. Pojemność opakowania 500 ml. Produkt musi być dostarczony
w oryginalnym opakowaniu producenta.

szt. 10
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5 Mydło szare w 
kostce - 100 g

Mydło w kostce tzw. "szare" do mycia rąk, dokładnie myje skórę. 
Waga 100 g. Produkt musi być dostarczony w oryginalnym 
opakowaniu producenta. 

szt. 20

6 Mydło w płynie 
antybakteryjne do 
dozownika - 5 l

Antybakteryjne mydło w płynie do mycia rąk, o konsystencji 
pozwalającej na używanie go w dozownikach. Czyści i nawilża skórę.
Produkt przebadany dermatologicznie. Pojemność opakowania 5 l. 
Produkt musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu 
producenta.

szt. 5

7 Mydło w płynie 
antybakteryjne z 
pompką – 500 ml

Antybakteryjne mydło w płynie do mycia rąk, czyści i nawilża skórę. 
Produkt przebadany dermatologicznie. Opakowanie z pompką o 
pojemności 500 ml. Produkt musi być dostarczony w oryginalnym 
opakowaniu producenta.

szt. 2

8 Mydło w płynie do 
dozownika - 5 l

Mydło w płynie  do mycia i pielęgnacji rąk, o konsystencji 
pozwalającej na używanie go w dozownikach. Dokładnie myje i 
nawilża skórę, pH neutralne, przebadany dermatologicznie. Zapach 
kwiatowy lub owocowy. Produkt przebadany dermatologicznie. 
Pojemność opakowania 5 l. Produkt musi być dostarczony w 
oryginalnym opakowaniu producenta. 

szt. 50

9 Ocet spirytusowy- 
500 ml

Ocet spirytusowy 10% - wodny roztwór kwasu octowego. Pojemność 
opakowania 500 ml. Produkt musi być dostarczony w oryginalnym 
opakowaniu producenta.

szt. 20

10 Odkamieniacz do 
AGD w saszetkach  -
30 g

Odkamieniacz do urządzeń AGD w jednorazowych saszetkach o 
wadze 30 g. Usuwa kamień z elementów grzejnych w urządzeniach 
gospodarstwa domowego: czajnikach, ekspresach itp. przedłużając 
żywotność tych urządzeń. Produkt musi być dostarczony w 
oryginalnym opakowaniu producenta.

szt. 3

11 Odświeżacz 
powietrza w 
aerozolu - 300 ml

Odświeżacz powietrza w aerozolu o owocowym, kwiatowym, leśnym 
lub lawendowym zapachu. Jednocześnie odświeża i neutralizuje 
nieprzyjemne zapachy. Pojemność opakowania 300 ml. Produkt musi 
być dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta. 

szt. 15

12 Wkłady do 
automatycznego 
odświeżacza 
powietrza - 250 ml

Wkład (zapas) do automatycznego odświeżacza Air Wick Freshmatic, 
Aril lub Merida, o zapachu kwiatowym, owocowym, leśnym lub 
lawendowym, utrzymującym się przez ok. 50 dni, jednocześnie 
neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Pojemność opakowania 250 ml. 
Produkt musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu 
producenta. 

szt. 10

13 Odtłuszczacz 
uniwersalny 
kuchenny z 
rozpylaczem - 750 
ml

Skoncentrowany odtłuszczacz kuchenny - płyn do usuwania trudnych 
zabrudzeń, czyści tłuste powierzchnie takie jak: piekarniki, okapy, 
krajalnice, zmywarki, grille, ściany, a także np. urządzenia biurowe 
itp. Butelka z rozpylaczem, pojemność 750 ml. Zapach owocowy, 
kolor cieczy żółty lub pomarańczowy. Produkt musi być dostarczony 
w oryginalnym opakowaniu producenta.  

szt. 20

14 Pasta, emulsja 
nabłyszczająca 
(samopołyskowa) do
PCV i linoleum – 
500 ml

Płynna bezbarwna  pasta lub emulsja do PCV, linoleum oraz innych 
tworzyw sztucznych. Konserwuje oraz nadaje podłogom połysk bez 
konieczności polerowania oraz właściwości antypoślizgowe. Tworzy 
warstwę ochronną i zabezpiecza podłogi przed drobnymi 
uszkodzeniami oraz szybkim wnikaniem brudu. Pojemność 
opakowania 500 ml. Produkt musi być dostarczony w oryginalnym 
opakowaniu producenta.

szt. 20

15 Płyn czyszczący do 
dezynfekcji toalet 
Domestos lub 
o parametrach 
równoważnych - 5 l

Płyn czyszczący do dezynfekcji toalet Domestos lub o parametrach 
równoważnych – dezynfekujący, odświeżający, czyszczący, 
wybielający i zapobiegający osadzaniu się kamienia, do użytku na 
wielu rodzajach powierzchni. Pojemność opakowania 5 l. Produkt 
musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta.

szt. 50

16 Płyn czyszczący do 
dezynfekcji toalet 
Domestos lub 
o parametrach 
równoważnych - 750

Płyn czyszczący do dezynfekcji toalet Domestos lub o parametrach 
równoważnych – dezynfekujący, odświeżający, czyszczący, 
wybielający i zapobiegający osadzaniu się kamienia, do użytku na 
wielu rodzajach powierzchni. Pojemność opakowania 750 ml. Produkt
musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta.

szt. 30



ml

17 Płyn do 
gruntownego 
czyszczenia łazienek
i innych urządzeń 
sanitarnych - 5 l

Płyn do gruntownego czyszczenia pomieszczeń i urządzeń 
sanitarnych, przeznaczony do czyszczenia powierzchni odpornych na 
działanie kwasów. Usuwa uciążliwe zabrudzenia tj. rdzę, kamień 
wodny, osady wapienne, cementowe, tłuszcz i resztki mydła. 
Przeznaczony do doczyszczania muszli klozetowych, pisuarów, 
bidetów, umywalek, płytek ceramicznych oraz posadzek. Zawiera 
kwasy nieorganiczne oraz związki powierzchniowo czynne. 
Pojemność opakowania 5 l. Produkt musi być dostarczony w 
oryginalnym opakowaniu producenta. 

szt. 6

18 Płyn do 
gruntownego 
czyszczenia łazienek
i innych urządzeń 
sanitarnych z 
rozpylaczem - 750 
ml

Płyn do mycia łazienek usuwający osady z kamienia, rdzy, mydła, 
zacieki wodne, tłuste plamy i inny brud. Przeznaczony jest do mycia 
zlewów, wanien, baterii ze stali nierdzewnej, odpływów, toalet, 
pryszniców, kafelek itp. Butelka z rozpylaczem, pojemność 750 ml. 
Produkt musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu 
producenta. 

szt. 8

19 Płyn do mycia 
lodówek - 250 ml

Produkt w sprayu do czyszczenia lodówek, usuwa zabrudzenia, 
neutralizuje zapachy, wspomaga usuwanie szronu. Pojemność 250 ml.
Produkt musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu 
producenta.

szt. 2

20 Płyn do mycia 
naczyń Ludwik  lub 
o parametrach 
równoważnych
 - 5 l

Płyn do mycia naczyń Ludwik lub o parametrach równoważnych – 
cytrynowy lub miętowy, z neutralnym pH, niepozostawiający smug 
i zacieków, dający możliwość mycia w ciepłej i zimnej wodzie, poj. 5 
l. Produkt musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu 
producenta.

szt. 70

21 Płyn do mycia 
podłóg i innych 
powierzchni 
drewnianych - 5 l

Płyn do ochrony i nabłyszczania podłóg i powierzchni drewnianych, 
nadaje wysoki połysk bez polerowania, chroni parkiet przez 
zarysowaniami, wypełnia pory w drewnie, posiada właściwości 
antypoślizgowe. Pojemność opakowania 5 l. Produkt musi być 
dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta.

szt. 4

22 Płyn do mycia 
podłóg z PCV - 5 l

Płyn przeznaczony do mycia podłóg z PCV i linoleum (nie może to 
być płyn uniwersalny do mycia podłóg), zawiera polimery, 
zabezpiecza podłogę tworząc warstwę, która chroni przed 
zarysowaniami i ścieraniem. Antypoślizgowy, nadaje połysk bez 
polerowania, chroni przed osiadaniem brudu i kurzu. Pojemność 
opakowania 5 l. Produkt musi być dostarczony w oryginalnym 
opakowaniu producenta.

szt. 10

23 Płyn do mycia stali 
nierdzewnej z 
rozpylaczem - 500 
ml

Preparat do czyszczenia i konserwacji powierzchni ze stali 
nierdzewnej: szafek, zmywarek, lad chłodniczych i innych urządzeń i 
powierzchni ze stali nierdzewnej oraz naczyń. Usuwa brud i zacieki 
bez zarysowań oraz pozostawia ochronną warstwę nabłyszczającą, 
konserwuje i chroni powierzchnię metalu przed ponownym 
zabrudzeniem. Butelka z rozpylaczem, pojemność 500 ml. Produkt 
musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta.

szt. 10

24 Płyn do mycia szyb i
innych powierzchni 
szklanych - 5 l

Płyn do mycia szyb, luster i innych powierzchni szklanych, 
zapewniający czystość i połysk bez polerowania, zapobiegający 
osadzaniu się zabrudzeń, o przyjemnym zapachu, biodegradowalny. 
Pojemność opakowania 5 l. Produkt musi być dostarczony w 
oryginalnym opakowaniu producenta.

szt. 5

25 Płyn do mycia szyb i
innych powierzchni 
szklanych (z 
rozpylaczem) - 750 
ml

Płyn do mycia szyb, luster i innych powierzchni szklanych, 
zapewniający czystość i połysk bez polerowania, zapobiegający 
osadzaniu się zabrudzeń, biodegradowalny. Butelka z rozpylaczem, 
pojemność 750 ml. Produkt musi być dostarczony w oryginalnym 
opakowaniu producenta.

szt. 10

26 Pochłaniacz 
zapachów do 
lodówek

Pochłaniacz zapachów eliminuje i neutralizuje zapachy z lodówki. 
Zapach cytrynowy lub limonkowy. Okres działania min. 2 m-ce. 
Produkt musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu 
producenta.

szt. 2

27 Proszek do prania Proszek przeznaczony do prania białych tkanin w pralkach szt. 2



tkanin białych - 4,5 
kg

automatycznych, który usuwa wiele rodzajów plam, również w niskiej
temperaturze oraz nie niszczy tkanin. Proszek pod postacią białych 
granulków z kolorowymi drobinami, pH 9,5-11,5, gęstość 610-710 
g/l., zawiera: powyżej 5% niejonowych środków powierzchniowo 
czynnych i zeolitów, 5-15% anionowych środków powierzchniowo 
czynnych. Waga opakowania 4,5 kg. Produkt musi być dostarczony w
oryginalnym opakowaniu producenta.

28 Proszek do prania 
tkanin kolorowych - 
4,5 kg

Proszek przeznaczony do prania kolorowych tkanin w pralkach 
automatycznych, który usuwa wiele rodzajów plam, również w niskiej
temperaturze oraz nie niszczy tkanin.  Proszek pod postacią białych 
granulków z kolorowymi drobinami, pH 9,5-11,5, gęstość 610-710 
g/l., zawiera: powyżej 5% niejonowych środków powierzchniowo 
czynnych i zeolitów, 5-15% anionowych środków powierzchniowo 
czynnych. Waga opakowania 4,5 kg. Produkt musi być dostarczony w
oryginalnym opakowaniu producenta.

szt. 15

29 Sól do zmiękczania 
wody w zmywarce - 
1,5 kg

Sól do zmywarki zmiękczająca wodę i poprawiająca wydajność 
detergentów, chroni naczynia przed plamami i zaciekami. Chroni 
zmywarkę przed osadzaniem się kamienia w jej wnętrzu i na mytych 
naczyniach. Waga opakowania 1,5 kg. Produkt musi być dostarczony 
w oryginalnym opakowaniu producenta.

szt. 6

30 Udrażniacz do rur i 
syfonów w żelu lub 
płynie - 500 ml

Preparat w żelu lub płynie, samoczynnie usuwa z rur i syfonów 
zanieczyszczenia stałe i organiczne (tłuszcz, włosy, papier, watę, 
odpadki kuchenne), regularnie stosowany zapobiega zapychaniu się 
rur. Pojemność opakowania 500 ml. Produkt musi być dostarczony w 
oryginalnym opakowaniu producenta.

szt. 2

31 Udrażniacz do rur i 
syfonów w 
granulkach - 500 g

Preparat w granulkach, samoczynnie usuwa z rur i syfonów 
zanieczyszczenia stałe i organiczne (tłuszcz, włosy, papier, watę, 
odpadki kuchenne), regularnie stosowany zapobiega zapychaniu się 
rur. Pojemność opakowania 500 g. Produkt musi być dostarczony w 
oryginalnym opakowaniu producenta.

szt. 2

32 Płyn uniwersalny do 
mycia podłóg Ajax 
lub o parametrach 
równoważnych - 5 l

Płyn uniwersalny do mycia podłóg Ajax lub o parametrach 
równoważnych, przeznaczony do mycia wszystkich powierzchni, 
nadający połysk, o świeżym, przyjemnym zapachu, ekonomiczny i 
wydajny, do rozcieńczania w wodzie lub stosowania jako koncentrat.  
Pojemność opakowania 5 l. Produkt musi być dostarczony w 
oryginalnym opakowaniu producenta.

szt. 50

33 Płyn do 
gruntownego mycia i
usuwania tłustych 
zabrudzeń - 5 l

Skoncentrowany, silny środek do gruntownego mycia i usuwania 
tłustych zabrudzeń z powierzchni odpornych na działanie alkaliów. 
Skutecznie usuwa mocne zabrudzenia ropopochodne, oleje, smary 
oraz osady kuchenne. Zawiera <5% niejonowych środków 
powierzchniowo czynnych, <5% fosforanów, <5% fosfonianów oraz 
metakrzemiany. Pojemność opakowania 5 l. Produkt musi być 
dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta.

szt. 10

34 Powłoka 
polimerowa do 
nabłyszczania 
podłóg – 5 l

Powłoka polimerowa o właściwościach antypoślizgowych do 
nabłyszczania podłóg wykonanych z PCV (linoleum, gumolit) i 
lastriko. Tworzy wodoodporną , odporną na ścieranie, przenikanie 
zanieczyszczeń i dającą się wypolerować warstwę. Do użytku 
ręcznego i maszynowego. Pojemność opakowania 5 l. Produkt musi 
być dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta.

szt. 2

35 Profesjonalny środek
do ręcznego i 
maszynowego mycia
wodoodpornych 
podłóg – 5 l

Skoncentrowany, antystatyczny, antypoślizgowy, niskopieniący 
środek do ręcznego i maszynowego mycia powierzchni odpornych na 
działanie wody. Preparat do mycia płytek, terakoty, lastryka, PCV i 
innych powierzchni z tworzyw sztucznych. Nadaje połysk, nie 
pozostawia zacieków ani smug. Powinien utrwalać i odnawiać 
nałożone dyspersje polimerowe. Pojemność opakowania 5 l. Produkt 
musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta.

szt. 4

36 Papier toaletowy do 
podajników rola 19 
cm dwuwarstwowy

Papier toaletowy typu jumbo/gigant do podajnika, biały, 
dwuwarstwowy, gofrowany, listkowany, bezzapachowy, miękki, 
wytrzymały - nie rwie się podczas odwijania z podajnika. Średnica 
roli  ok. 18-19 cm, średnica tulejki 58,8 mm - 6 cm, szerokość wstęgi 
9-10 cm, długość 130-150 m. gramatura min. 2x17 g/m˛.

szt. 500



37 Papier toaletowy 
małe rolki

Papier toaletowy małe rolki, biały lub szary, celulozowy, 
dwuwarstwowy, gofrowany, listkowany, bezzapachowy, miękki, 
średnica tulei ok. 4 cm, szerokość wstęgi 9-10 cm, długość min. 19 m,
gramatura min. 2x16 g/m˛

szt. 800

38 Ręczniki papierowe 
do dozownika na 
ręczniki składane 
(ZZ) szare 

Ręcznik papierowy do podajnika (typu ZZ) , jednowarstwowy, 
wodoutwardzony, nie rozpada się podczas osuszania rąk, gofrowany, 
bezzapachowy, gramatura min. 35 g/m˛, 200 listków w jednym 
opakowaniu, 20 opakowań w kartonie, liczba listków w kartonie 
4000, wymiar listka  23-25 x 20-23 cm, kolor szary

Karton 
(4000 
listków)

15

39 Ręcznik papierowy 
kuchenny 20 m

Ręcznik papierowy rolka, tzw. kuchenny, chłonny i wytrzymały, 
celulozowy, dwuwarstwowy (klejony między warstwami), listkowany,
gofrowany, barwa biała, szerokość rolki min. 20 cm, długość min. 20 
m.,

szt. 100

40 Ręcznik papierowy 
kuchenny 60 m

Ręcznik papierowy rolka, tzw. kuchenny, chłonny i wytrzymały, 
celulozowy, dwuwarstwowy (klejony między warstwami), listkowany,
gofrowany, barwa biała, szerokość rolki min. 20 cm, możliwość 
wyciągania ręcznika od środka. Długość min. 60m, waga min. 600 g.

szt. 100

41 Ręcznik papierowy 
do automatycznego 
dozownika MAXI 
MERIDA lub 
KATRIN SYSTEM

Ręcznik papierowy w rolce pasujący do dozowników automatycznie 
odcinających papier, dwuwarstwowy, chłonny, gofrowany, 
bezzapachowy, nie rozpada się podczas osuszania rąk, jak również w 
czasie wyciągania pojedynczego listka z podajnika, średnica rolki 19-
20 cm, szerokość rolki 20-21 cm, długość wstęgi min 140-160 m, 
średnica tulei 39-42 mm, gramatura min. 2x20 g/m˛ , barwa biała lub 
szara, w tulei specjalna wkładka/adapter.

szt. 30

42 Preparat 
dezynfekcyjno-
myjący m.in. do 
powierzchni 
mających kontakt z 
żywnością - 1 l

Płynny preparat dezynfekująco-myjący o działaniu bakteriobójczym i 
grzybobójczym na bazie czwartorzędowych związków amoniowych. 
Wykazujący aktywne działanie biobójcze. Przeznaczony do mycia m. 
in. powierzchni mających kontakt z żywnością. Posiada pozwolenie 
na obrót produktem biobójczym. Pojemność opakowania 1 l. Produkt 
musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta.

szt. 5

43 Preparat 
dezynfekcyjno-
myjący m.in. do 
powierzchni 
mających kontakt z 
żywnością - 5 l

Płynny preparat dezynfekująco-myjący o działaniu bakteriobójczym i 
grzybobójczym na bazie czwartorzędowych związków amoniowych. 
Wykazujący aktywne działanie biobójcze. Przeznaczony do mycia m. 
in. powierzchni mających kontakt z żywnością. Posiada pozwolenie 
na obrót produktem biobójczym. Pojemność opakowania 5 l. Produkt 
musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta.

szt. 15

44 Preparat do 
dezynfekcji 
powierzchni 
mających kontakt z 
żywnością - 500 ml

Preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni i urządzeń mających 
kontakt z żywnością, o działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym. 
Nie wymaga rozcieńczania ani spłukiwania po użyciu. Zawiera co 
najmniej 60% etanolu. Pojemność opakowania 500 ml z rozpylaczem.
Produkt musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu 
producenta.

szt. 10

45 Płyn do dezynfekcji 
powierzchni  - 5 l

Uniwersalny płyn dezynfekujący na bazie alkoholu etylowego do 
dezynfekcji powierzchni. Preparat gotowy do użycia, zwalcza bakterie
grzyby, prątki i wirusy, przebadany dermatologicznie. Nie pozostawia 
plam, zacieków i smug, nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni. 
Zawiera co najmniej 70% alkoholu etylowego, posiada pozwolenie na
obrót produktem biobójczym. Pojemność opakowania 5 l. Produkt 
musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta.

szt. 2

46 Płyn do dezynfekcji 
rąk  - 5 l

Uniwersalny płyn dezynfekujący na bazie alkoholu etylowego do 
dezynfekcji rąk i skóry. Preparat gotowy do użycia, nie wysusza 
skóry, zwalcza bakterie grzyby, prątki i wirusy, przebadany 
dermatologicznie. Zawiera co najmniej 70% alkoholu etylowego, 
posiada pozwolenie na obrót produktem biobójczym. Pojemność 
opakowania 5 l. Produkt musi być dostarczony w oryginalnym 
opakowaniu producenta.

szt. 2

47 Mydło 
antybakteryjne, 
dezynfekujące w 
płynie - 5 l

Dezynfekcyjne mydło w płynie o właściwościach bakteriobójczych i 
wirusobójczych do mycia i dezynfekcji rąk. Charakteryzuje się 
własnościami pielęgnującymi skórę, nie podrażnia i nie wysusza. 
Przebadane klinicznie i dermatologicznie. Posiada pozwolenie na 

szt. 6



obrót produktem biobójczym oraz świadectwo PZH. Pojemność 
opakowania 5 l. Produkt musi być dostarczony w oryginalnym 
opakowaniu producenta. 

5. Ogólne wymagania Zamawiającego:

1) Zamawiający będzie przedstawiał Wykonawcy zamówienia na dostawy kolejnych partii środków

czystości  telefonicznie,  faksem  lub  e-mailem;  zamówienia  będą  określać  ilości  zamawianych

środków czystości oraz termin dostawy,

2) Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego dowozu środków czystości wraz z rozładunkiem i

wniesieniem do wskazanego miejsca magazynowania w siedzibie Zamawiającego,

3)  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dostarczenia  środków  czystości  transportem własnym lub

innego przewoźnika, spełniającym obowiązujące wymogi w terminie do 3 dni roboczych od daty

złożenia zamówienia, w godzinach od 8:00 do 14:00,

4) wszystkie dostarczone środki czystości muszą być w oryginalnych opakowaniach producentów

określających parametry dostarczonych produktów w języku polskim; opakowania zbiorcze,  np.

papieru toaletowego, również powinny zawierać etykietę z parametrami dostarczonych środków

czystości,

5)  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  należytego  zabezpieczenia  towaru  na  czas  przewozu  oraz

ponoszenia całkowitej odpowiedzialności za dostawę i jakość dostarczanych środków czystości,

6) Wykonawca zobowiązany jest  do ponoszenia odpowiedzialności za braki i  wady powstałe w

czasie transportu towaru oraz ponoszenia wynikających z tego tytułu wszelkich skutków prawnych,

7) Wykonawca zapewnia, że przedmiot zamówienia jest nowy, pełnowartościowy, dopuszczony do

użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wolny od wad fizycznych i prawnych,

8) szacunkowe ilości środków czystości podane w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik

nr  1  do  niniejszego  zapytania)  nie  są  wiążące  dla  Zamawiającego  przy  realizacji  zamówienia,

stanowią  jedynie  podstawę  dla  Wykonawców  do  sporządzenia  oferty;  rzeczywiste  ilości

zamówienia poszczególnych środków czystości będą zależne od rzeczywistego zapotrzebowania

Zamawiającego,

9) w przypadku zakupu przez Zamawiającego większej ilości środków czystości niż wynikające z

zapytania ofertowego, Wykonawca zobowiązany jest dokonać sprzedaży tego asortymentu zgodnie

z postanowieniami umowy, z zastosowaniem cen jednostkowych określonych w ofercie,

10) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu innych środków czystości niezamieszczonych w

zapytaniu ofertowym po cenach aktualnie obowiązujących u Wykonawcy,

11)  określony  w  zestawieniu  opis  przedmiotu  zamówienia  zawiera  minimalne  wymagania,  co

oznacza,  że  Wykonawca  może  zaoferować  środki  czystości  charakteryzujące  się  lepszymi

parametrami jakościowymi,

12) na dostarczone środki czystości Wykonawca udzieli gwarancji, jaką dają ich producenci, licząc

od daty dostarczenia towaru do siedziby Zamawiającego.



6. Warunki udziału w postępowaniu:

1) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.

O udzielenie  zamówienia  publicznego mogą ubiegać  się  Wykonawcy,  którzy  spełniają  warunki

dotyczące  posiadania  zdolności  do  występowania  w  obrocie  gospodarczym.  Zamawiający  nie

określa warunku w tym zakresie.

2) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.

O udzielenie  zamówienia  publicznego mogą ubiegać  się  Wykonawcy,  którzy  spełniają  warunki

dotyczące  sytuacji  ekonomicznej  lub  finansowej.  Zamawiający  nie  określa  warunku  w  tym

zakresie.

3) Zdolność techniczna lub zawodowa.

O udzielenie  zamówienia  publicznego mogą ubiegać  się  Wykonawcy,  którzy  spełniają  warunki

dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

4) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika

to z odrębnych przepisów.

O udzielenie  zamówienia  publicznego mogą ubiegać  się  Wykonawcy,  którzy  spełniają  warunki

dotyczące  posiadania  uprawnień  do  prowadzenia  określonej  działalności  gospodarczej  lub

zawodowej,  o  ile  wynika to  z  odrębnych przepisów. Zamawiający  nie  określa  warunku w tym

zakresie.

7. Warunki i termin realizacji zamówienia:

1) Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, zobowiązany jest do podpisania umowy w

miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego.

2) Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do

dnia, w którym Wykonawca zrealizował dostawy stanowiące przedmiot umowy o wartości równej

kwocie, o której mowa w § 3 umowy – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3) Zamawiający nie będzie udzielać zaliczek na realizację zamówienia.

4) Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsze zamówienie,

dokonywane będą w PLN.

5) Termin płatności ustala się na 14 dzień od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo

wystawionej faktury.

8. Opis sposobu przygotowania oferty:

1) Wykonawca powinien przygotować ofertę, która składa się z:

-   formularza oferty, w którym należy wypełnić dwa arkusze – „formularz oferty” oraz „formularz

asortymentowo-cenowy” (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania),



-  oświadczenia  o  spełnianiu  warunków  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia

publicznego  oraz  o  niepodleganiu  wykluczeniu  z  postępowania  (załącznik  nr  2  do  niniejszego

zapytania).

2)  Wszystkie  elementy  formularza  oferty  oraz  oświadczenia  muszą  zostać  w  sposób  czytelny

wypełnione.

3)  Oferta  powinna zostać  podpisana  przez  osobę uprawnioną do składania  oświadczeń woli  w

imieniu  Wykonawcy  (w  przypadku  złożenia  oferty  elektronicznie  Zamawiający  dopuszcza

możliwość przesłania zeskanowanego dokumentu opatrzonego własnoręcznym podpisem).

4) Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie:

http://zsp6.bip.edukacja.rybnik.eu/1198/

9. Miejsce oraz termin składania ofert:

1) Ofertę należy złożyć do dnia 30 grudnia 2022 roku do godziny 13.00:

- osobiście – w siedzibie Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 13:00

albo

- pocztą na adres Zamawiającego:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Rybniku

ul. Stanisława Małachowskiego 44

44-251 Rybnik 

Ofertę  złożoną  osobiście  lub  za  pośrednictwem  poczty  należy  opakować  w  jednej  zamkniętej

kopercie  z  dopiskiem „Oferta  na  zakup  i  sukcesywną  dostawę  środków czystości  na  potrzeby

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku”

albo

- elektronicznie na adres: sp16rybnik@wp.pl

2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących

treści złożonych ofert.

10. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty 

1) Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

- cena 100%

2) Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony do 5 stycznia 2023 roku na

stronie internetowej pod adresem:

http://zsp6.bip.edukacja.rybnik.eu/1198/

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego

etapie bez podawania przyczyny.



11.  Informacja  dotycząca  przetwarzania  danych  osobowych  i  przysługujących  z  tego  tytułu

prawach: 

1)  Administratorem danych  osobowych  jest  Zespół  Szkolno-Przedszkolny  nr  6  w Rybniku,  ul.

Stanisława Małachowskiego 44, 44-251 Rybnik.

2) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6  wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się

skontaktować listownie,  na adres:  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Rybniku, ul.  Stanisława

Małachowskiego  44,  44-251  Rybnik  lub  pocztą  elektroniczną,  na  adres:  sp16rybnik@wp.pl  w

każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

3) Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia zamówienia publicznego, co jest zgodne z art.

6 ust. 1 lit. c) oraz e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia  2016  roku  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).  Podanie danych osobowych jest  obowiązkowe. Ich

brak uniemożliwi udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

4)  Dane  osobowe  nie  będą  podlegały  profilowaniu,  tj.  zautomatyzowanemu  procesowi

prowadzącemu do wnioskowania o posiadaniu przez konkretną osobę fizyczną określonych cech.

5) Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje:

a)   prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,

b)  prawo  sprostowania  (poprawiania)  swoich  danych  osobowych  (skorzystanie  z  prawa

sprostowania  nie  może  skutkować  zmianą  wyniku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia

publicznego ani zmianą postanowień umowy),

c) prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (skorzystanie z prawa ograniczenia

przetwarzania  nie  ma  zastosowania  w  odniesieniu  do  przechowywania,  w  celu  zapewnienia

korzystania  z  ochrony praw innej  osoby fizycznej  lub prawnej  lub z  uwagi  na ważne względy

interesu publicznego),

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6) Osobie, której dane osobowe dotyczą, nie przysługuje:

a) prawo usunięcia swoich danych osobowych,

b) prawo przenoszenia swoich danych osobowych,

c) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

7)  Odbiorcami  danych  osobowych  mogą  być  inne  osoby  lub  podmioty,  którym,  zgodnie  z

przepisami  ustawy  o  dostępie  do  informacji  publicznej,  zostanie  udostępniona  dokumentacja

postępowania.

8)  Dane osobowe będą przechowywane jedynie  w okresie  niezbędnym do spełnienia  celu,  dla

którego  zostały  zebrane  lub  w  okresie  wskazanym  przepisami  prawa.  Po  spełnieniu  celu,  dla



którego dane  zostały  zebrane,  dane  mogą być  przechowywane jedynie  w celach  archiwalnych,

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

12. Kontakt z Wykonawcą:

1) Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

- Agata Tyburczy oraz Aneta Herman – tel. 32 42 20 511, e-mail: sp16rybnik@wp.pl

2) Załączniki do niniejszego zapytania ofertowego:

a) formularz oferty (załącznik nr 1),

b) oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 2),

c) projekt umowy (załącznik nr 3).


