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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Kusocińskiego 17 tel.:   +48 58 677 79 60 

84-200 Wejherowo faks: +48 58 677 79 61 

e-mail: sekretariat@mops.wejherowo.pl NIP: 588-17-98-809 

         Wejherowo, 07.12.2020 rok.  

Zapytanie ofertowe  
 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1843) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie, zaprasza do skłania 

oferty na:  „Sprzedaż i dostawę środków czystości dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Wejherowie w roku 2021”  

 

Przedmiotem zamówienia jest:  

1. Sprzedaż i dostawa artykułów higienicznych i środków czystości na potrzeby Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie do: 

- Głównej siedziby MOPS przy ul. Kusocińskiego 17 

- Świetlicy Środowiskowej Nr. 1 przy ulicy Narutowicza 2 w Wejherowie; 

- Świetlicy Środowiskowej Nr. 2 przy ulicy Kopernika 16 w Wejherowie; 

- Świetlicy przy ul. Hallera 

2. Darmowy transport do siedziby Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych od złożenia zamówie-

nia. 

3. Cenami obowiązującymi w czasie związania umową, są ceny wynikające ze złożonej oferty. 

4. Zamawiający zastrzega, że koszty pakowania oraz zabezpieczenia środków czystości ponosi Wy-

konawca. 

5. Dopuszcza się możliwość domówienia artykułów nie wymienionych w załączniku nr 1, w łącznej 

kwocie nie powodującej przekroczenie kwoty ujętej w planie finansowym na 2021 rok. 

6. Termin realizacji zamówienia: 01.01.2021-31.12.2021 rok. 

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

9. Określenie przedmiotu zamówienia wg kodów CPV- 39830000-9 

10. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. 

11. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

12. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert: cena 100 %. 
13. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych. 
14. Miejsce i termin złożenia ofert:  

    Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 
     Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kusocińskiego 17, 84-200 Wejherowo  

     Termin złożenia oferty 21.12.2020 rok do godziny 15.00 

      lub e-mailem sekretariat@mops.wejherowo.pl 

15. Osoby upoważnione do kontaktu: Katarzyna Bulczak 58 677 79 65 
16. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego: 

a) o wyborze oferty cenowej Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o 

udzielenie zamówienia. 

b) Zamawiający zawrze umowę niezwłocznie po przekazaniu zawiadomienia o wyborze oferty. 

c) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wy-

bierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 

d) do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej określone od-

powiednio  w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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e) niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych  uregulowaniach or-

ganizacyjnych oraz na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień pu-

blicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843) 

1. Niniejsze postępowanie nie stanowi podstaw do roszczeń dotyczących zawarcia umowy/realizacji za-

mówienia.  

2. Zamawiający ma prawo w każdej chwili odstąpić od dalszego prowadzenia postępowania, jeżeli bę-

dzie to uzasadnione jego ważnym interesem.  
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Pieczęć wykonawcy: 

Załącznik nr 1  

 

 

FORMULARZ CENOWO-OFERTOWY 

 
Dotyczy zamówienia na:   

Sprzedaż i dostawę środków czystości dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Wejherowie w roku 2021 
1. Oferujemy przedmiot zamówienia zgodnie z Zaproszeniem: 

 

 NAZWA J.M.  Cena netto  

oryginału 

Cena brutto 

oryginału 

Cena netto 

zamiennika 

Cena brutto 

zamiennika 

1.  Mydło w płynie 

antybakteryjne VELIS z 

lanoliną  

5 litrów     

2.  Żel do rąk antybakteryjny 

CAREX 

50 ml     

3.  Kostka do sanitariatów –

Domestos w koszyku  

1 szt.     

4.  Kostka do sanitariatów –

Domestos zapas 

1szt.     

5.  Odświeżacz powietrza BRISE 

–spray 300ml 

1 szt.     

6.  Środek do czyszczenia mebli 

– kurz-  Pronto 250 ml 

1 szt.     

7.  Środek do dezynfekcji Quato 

78 plus z atomizerem 
1 litr     

8.  ścierki do kurzu Kuchcik 

 

komplet 

(5 sztuk) 

    

9.  Gąbka –zmywak (Kuchcik 

MIDI op.10 szt.) 

 

opakowanie 

(10 sztuk) 

    

10.  Papier toaletowy biały 

dwuwarstwowy celuloza – 

ilość listków 250 

opakowanie 

( …. rolek) 

    

11.  Papier toaletowy JUMBO 

biały dwuwarstwowy 160m 

opakowanie 

( …. rolek) 

    

12.  Środek do udrażniania rur 

Kret 250g 

 

250 g     

13.  Płyn do mycia naczyń – 

Ludwik 

 

5 litrów     

14.  Płyn do mycia WC –

Domestos 

 

1250 ml     

15.   Płyn do mycia podłóg –AJAX 

 

5 litrów     

16.  Płyn do mycia szyb CLIN z 

atomizerem 

 

 

500 ml     
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17.  Płyn do czyszczenia 

monitorów CLEVERTON 

250 ml     

18.  Pianka do czyszczenia 

klawiatury CLEVERTON 

400 ml     

19.  Płyn do zmywarki Inn Sync 

HARDWATER  

Detergent 

 

10 litrów     

20.  Płyn do zmywarki – 

nabłyszczacz HARDWATER 

Rinse agent 

 

10 litrów     

21.  Produkt do stali nierdzewnej 

– MEDICLEAN MC 240 

Steel Clean z atomizerem 

 

500 ml     

22.  Ręcznik papierowy w rolce 

(100 m) -biały  średnica i 

wysokość  ok 20cm- 

dwuwarstwowy celuloza 

100% 

opakowanie   

(6 sztuk) 

    

23.  Rękawice gumowe Vileda 

 

1 para     

24.  Worki na śmieci 35 l gruba 

folia min 0,04 micron 

opakowanie 

(…. rolek) 

    

25.  Worki na śmieci 60 l gruba 

folia min 0,04 micron 

opakowanie 

(…. rolek) 

    

26.  Worki na śmieci 120 l gruba 

folia min 0,04 micron 

opakowanie 

(…. rolek) 

    

27.  Mop Vileda Ultramax – 

komplet: wiadro z 

wyciskarką, stelaż, nakładka, 

kij 

1 komplet     

28.  Mop (zapas jw.)  płaski 

Vileda 

 

1 szt.     

29.  Mleczko CIF 

 

750 ml     

30.  Ręczniki składane zielone ZZ 

CLIRO 

1 karton     

 Ewentualny procent rabatu 

na artykuły domówione 
     

 

2. Przedmiot zamówienia wykonamy po podpisaniu umowy.  

3. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie zawartym w 

Zaproszeniu. 
 

 

 
podpis i pieczęć    wykonawcy 

 


