
 

RG 38.24.2018       Bydgoszcz, 2018-11-09 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy 

85-959 Bydgoszcz, ul. Królowej Jadwigi 25 

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawa zamówień publicznych 

zaprasza 

 

do złożenia oferty w rozpoznaniu cenowym w trybie zapytania ofertowego w sprawie: 

 

„Środki czystości” 

 

1. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 

 

Szczegółowy opis potrzeb, oraz ilości dostawy, zostały zawarte w załączniku nr 2. 

Wszystkie artykuły powinny być fabrycznie nowe, posiadać nienaruszone opakowania. 
 

Określenie „typu” oznacza artykuły równoważne do art. wymienionych z nazwy              

w formularzu oferty tj.: o nie gorszych cechach jakościowych, takich samych cechach 

użytkowych, zbliżonej estetyce, kształcie, tym samym przeznaczeniu, sposobie 

użytkowania, wykonane z takiego samego rodzaju materiału np.  metalowe, takiej samej 

jakości, zawierające takie same substancje chemiczne.  
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wybiórczej kontroli dostarczonego asortymentu 

przez Wykonawcę, a w przypadku wad Wykonawca dokona wymiany danego 

asortymentu na wolny od wad. 
 

Wykonawca zobowiązany jest do rozładunku przedmiotu umowy w ramach ceny 

dostawy i przetransportowanie w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 
 

2. Proponowane zapisy istotnych postanowień umowy.  

a) termin wykonania zamówienia:    2018-12-07 

b) forma płatności:    przelew 30 dni 

c) okres gwarancji:   24 miesiące 

Jeżeli w okresie gwarancji wystąpią wady dostarczonego przedmiotu zamówienia          

(3-krotnie, niezależnie od asortymentu), Wykonawca dokona wymiany całej partii danego 

asortymentu na własny koszt na wolny od wad. 

Zgłoszenie wad Zamawiający zgłosi Wykonawcy na piśmie 
 

d) zapisy dotyczące kar umownych:  

 Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy 

za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą Wykonawcy,  

 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 %  wartości 

przedmiotu umowy za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą 

Zamawiającego, 

 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości 

przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w realizacji dostawy, 

 Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, 

 Niezależnie od kar umownych Zamawiający może domagać się od Wykonawcy 

odszkodowania na zasadach ogólnych.  
 

 

 



e) Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 

 niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę,    

w terminie określonym w umowie, po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy 

dodatkowego 7-dniowego terminu na wykonanie dostawy. 

 w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy, 

nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy. 

 nie przystąpienia Wykonawcy do realizacji przedmiotu umowy, 

 w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

3. Na kopercie należy umieścić: 

 nazwę i adres Zamawiającego, 

 nazwę i adres Wykonawcy, 

 nazwę przedmiotu zapytania: 

„Środki czystości” 

 

4. Termin i miejsce złożenia oferty:  

Ofertę należy dostarczyć lub  przesłać do Okręgowego Urzędu Miar w Bydgoszczy przy 

ul. Królowej Jadwigi 25, tel. 52 322 06 06, fax. 52 322 04 26, email. 

oum.bydgoszcz@gum.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2018-11-16 do 

godziny 14:00.  

 

5. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: 

 Jarosław Kosmal -  Kierownik Referatu Administracyjno-Gospodarczego 

tel.: (52) 322 06 06 wew. 35 

 

6. Klauzula informacyjna z art. 13 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 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, Zamawiającego          

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: 
 

Środki czystości 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję, że:  

 
6.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowy Urząd Miar z siedzibą przy   

ul. Królowej Jadwigi 25 w Bydgoszczy (kod pocztowy: 85-959) oraz tel. +48 52 322 06 06; 

6.2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Okręgowym Urzędzie Miar z siedzibą 

w Bydgoszczy (kod pocztowy: 85-959) przy ul. Królowej Jadwigi 25 jest osoba pod 

numerem telefonu: tel. +48 52 322 06 06 wewn. 59*. 

6.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (nr RG.38.24.2018 pod 

nazwą: środki czystości) prowadzonym w trybie zapytania ofertowego. 

6.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej 

„ustawa Pzp”;   

6.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6.6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym 

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

mailto:oum.bydgoszcz@gum.gov.pl


6.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

6.8. Posiada Pani/Pan: 

a). na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

b). na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**; 

c). na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 

***;   

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

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

6.9. Nie przysługuje Pani/Panu: 

a). w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b). prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c). na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO. 

 
*
 Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego 
administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora 
ochrony danych osobowych. 
** 
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym     
z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** 

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu         
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

7. Informacje dotyczące zawierania umowy: 

 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający wyśle                 

do Wykonawcy umowę. 

 Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) wobec zamówienia nie stosuje się ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych. 

 W związku z powyższym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest 

zamówieniem i otrzymanie od Państwa  oferty nie powoduje powstania żadnych 

zobowiązań wobec stron. 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyny. 
 

 

ZATWIERDZAM: 

DYREKTOR 

 

Ireneusz Dawidowicz 

Bydgoszcz, 2018-11-09 .................................... 
      (podpis kierownika jednostki) 

 

 

W załączeniu: 

1. Wzór formularza oferty, 

2. Zestawienie 

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 

5. Oświadczenie o wypełnieniu obowiązków RODO, 



 

Załącznik nr 1 

do Zapytania Ofertowego nr RG 38.24.2018 

 

 

......................................................... 
 (pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)  

      .................................................. 
       miejscowość, data   

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Ja (My) niżej podpisany ................................................................................................... działając w 

imieniu i na rzecz .................................................................................................................................. 

(nazwa i adres Wykonawcy) 

 

NIP............................................REGON..........................................TEL.................................................. 

FAKS ................................................. e-mail: .......................................................................................... 

w odpowiedzi na ogłoszenie w trybie zapytania ofertowego na ..................................................... 

...................................................................................................................... składamy ofertę na: 

(nazwa przedmiotu zamówienia) 

 

Łączna wartość netto                 ……............................................ zł 

(słownie: .............................................................................................................................................) 

Należny podatek VAT(…… %)     …................………......……….. zł 

Łączna wartość brutto słownie                  ……............................................ zł 

(słownie: .............................................................................................................................................) 

Okres gwarancji :    ............................... miesięcy. 

Termin realizacji zamówienia:   ............................... 

Termin związania z ofertą:    ............................... 

Oświadczamy, że: 

a) zapoznaliśmy się ze specyfikacją zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz 

przyjmujemy warunki w niej zawarte. 

b) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany specyfikacji. 

c) pozyskaliśmy wszystkie informacje pozwalające na sporządzenie oferty oraz wykonanie wyżej 

wymienionego zamówienia. 

 



Załączniki stanowiące integralną część naszej oferty:  

a) kopia: nadania NIP, REGON, 

b) kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS w celu 

stwierdzenia poprawności reprezentacji strony Wykonawcy 

 

 

Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty 

opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.) 

 

 

 
 ........................................................... 

     podpis Wykonawcy, pieczęć imienna



Załącznik nr 2 

do Zapytania Ofertowego nr RG 38.18.2018 
 

ZESTAWIENIE ZBIORCZE NA ŚRODKI CZYSTOŚCI. 
 

L.P. Asortyment Wymagania 

Nazwa , typ, 

producent 

proponowanego 

asortymentu 

Ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Podatek 

VAT 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Wartość 

brutto 

(kol. 5 x 

kol. 8) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Papier toaletowy Papier makulaturowy biały, w 

obwolucie o szer. 9 cm, dł. min. 

30 mb, waga rolki nie mniej niż 

10 dag. 

 1 750 

rolek     

2. Ręczniki papierowe  Ręcznik 2 warstwowy, 

celulozowy z przeznaczeniem 

do dozowników (wyciągany od 

środka) szer. 19,50 cm, dł. min. 

60 mb., średnica rolki min 13 

cm., gramatura min 18g/m2. 

 1 050 

rolek 

    

3. Ręczniki papierowe  Ręcznik 2 warstwowy, 

celulozowy z przeznaczeniem 

do dozowników (wyciągany od 

środka) szer. 19,50 cm, dł. min. 

120 mb., średnica rolki min 17 

cm., gramatura min 18g/m2. 

 320 rolek 

    

4. Ręczniki papierowe Składka ZZ, białe, 

dwuwarstwowe (karton - min. 3 

150 listków), gramatura min 

18g/m2 

 10 

kartonów     

5. Brudpur VC242 1 l.  10 szt.     

6. Płyn „Domestos”  op. 5 l. Donestos 27 szt.     

7. Płyn uniwersalny  op. 5 l., różne zapachy Ajax  16 szt.     

8. Kostka WC + koszyk typu  

Domestos 

  106 szt. 
    

9. Żel do WC z aplikatorem 

typu Duck Fresh Discs 

  80 szt. 
    

10. Płyn do mycia Dolphin Floor 

Clean koncentrat 

op. 5 l. Dolphin Floor Clean 

koncentrat 
11 szt. 

    

11. Płyn do mycia podłóg z PCV 

Dolphin Basic nano 

koncentrat 

op. 5 l. Dolphin Basic nano 

koncentrat 
3 szt. 

    



12. Pasta do podłogi z PCV typu 

Sidolux 

op. 1 l.  9 szt. 
    

13. Pasta do paneli typu Sidolux op. 500 ml.  4 szt.     

14. Środek do czyszczenia mebli 

Dolphin Universal Clean 

citro 

 op. 1l, ze spryskiwaczem Dolphin Universal 

Clean citro 
32 szt. 

    

15. Płyn do naczyń  op. 5 l. Gold Drop – Gold 

Cytrus 
12 szt. 

    

16. Mleczko do czyszczenia typu 

CIF 

700 ml..  50 szt. 
    

17. Odświeżacz powietrza typu 

BRISE spray 

Różne zapachy  125 szt. 
    

18. Płyn Dix Professional Do powierzchni ceramicznych i 

plastikowych, opakowanie z 

rozpylaczem 

 32 szt. 
    

19. DIX proszek do czyszczenia     6 szt.     

20. Płyn do szyb i luster  op. 5l.  Gold Drop - Window 6 szt.     

21. Cillit  kamień/rdza  Żel  29 szt.     

22. Cillit „Bang” Kamień i rdza opakowanie z 

rozpylaczem 
 

24 szt.     

23. Mydło w Płynie  5 l. op. 5 l, białe  42 szt.     

24. Proszek do prania 600 g.  8 szt.     

25. Środek do udrażniania rur Granulat op. 0,5 kg  17 szt.     

26. Pasta BHP ze ścierniwem 500 g.  19 szt.     

27. Odkamieniacz do czajnika Typu Kamix 2 x 75 g.  35 szt.     

28. Wiadro na kółkach do mycia 

podłóg z wyciskarką 

Linea trade  

Wózek do sprzątania STE25 

wiadro na kółkach 25l  z 

wew.wiaderkiem + wyciskarka 

do mopa 

wiadra z tworzywa, 

pojemność 25 l, 

wymiary: 88x55x37 cm. 

Linea Trade STE25 1 szt. 

    

29. Wiadro z mopem obrotowym 

+ 2 szt. wkład do mopa 

obrotowego 

  1 kpl. 

    

30. Wiadro do mopa Plastikowe, z wyciskaczem  4 szt.     



31. Zestaw mop płaski  + kij 

teleskopowy 

  10 szt. 
    

32. Zapas do mopa płaskiego  Mikrofibra  21 szt.     

33. Miotła do zamiatania   7 szt.     

34. Miotła „szosówka” plus 

trzonek 

 Dł. 40 cm, z kominkiem  2 szt. 
    

35. Kij do szczotki Drewniany, 150 cm.  10 szt.     

36. Zmiotka  + szufelka    5 szt.     

37. Ścierka do kurzu   36 szt.     

38. Ścierki mikrofibra  Op. min. 3 szt. – różne kolory  25 szt.     

39. Zmywak kuchenny Op. po 5 szt.  61 op.     

40. Rękawice gumowe Rozmiar M, L  M-25 szt. 

L-14 szt. 
    

41. Rękawice lateksowe Op. 100 szt. rozmiar M  21 op.     

42. Worki na odpady 35 l Rolka min.25 szt.  60 rolki     

43. Worki na odpady 60 l Rolka min 25 szt.  90 rolki     

44. Myjka do okien 2w1 + 

teleskopowy kij 

Jan Niezbędny 

- teleskopowy kij o długości 60 

do 90 cm, 

- podwójna końcówką guma i 

gabka 

 1 szt. 

    

45. Ścierka do podłogi   11 szt.     

46. Szczotka do WC   9 szt.     

47. Ecolab MEDICARINE 

tabletki do dezynfekcji 

powierzchni 300szt x 2,72g 

 Ecolab 

MEDICARINE  
1 op. 

    

RAZEM  

 

Określenie „typu” oznacza artykuły równoważne do art. wymienionych z nazwy w formularzu oferty tj.: o nie gorszych cechach jakościowych, takich samych 

cechach użytkowych, zbliżonej estetyce, kształcie, tym samym przeznaczeniu, sposobie użytkowania, wykonane z takiego samego rodzaju materiału np.  

metalowe, takiej samej jakości.  

 

....................................................................................  ........................................................................................... 
(miejscowość, data)   (podpis)



Załącznik nr 3 

do Zapytania Ofertowego nr RG 38.24.2018 

 

 
 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

(według art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) 

 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego           

na dostawę pod nazwą: 

 

Środki czystości 
 

 

oświadczam, że na dzień składania ofert spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych, a mianowicie: 

1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. posiadam wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia; 

3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia; 

4. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

Zamówienia; 

5. o braku podstaw wykluczenia mnie z postępowania z powodu niespełnienia warunków, 

o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). 

 

 

 

 

 

 

 

.........................................  .................................... ………………………………… 
miejscowość, data      podpis Wykonawcy       Pieczęć Wykonawcy 

 

 

 

 



Załącznik nr 4 

do Zapytania Ofertowego nr RG 38.24.2018 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 
o braku podstaw do wykluczenia 

 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pod nazwą: 

 

Środki czystości 
 

składam oświadczenie o braku podstaw wykluczenia mnie z postępowania z powodu 

niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

.........................................  .................................... ………………………………… 
miejscowość, data      podpis Wykonawcy       Pieczęć Wykonawcy 

           



Załącznik nr 5 

do Zapytania Ofertowego nr RG 38.24.2018 

 
Oświadczenie o wypełnieniu obowiązków RODO

1)
 

 

Oświadczenia Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO  

 

 

 

Oświadczam2), iż nie mają zastosowania obowiązki informacyjne przewidziane w art. 

13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskałam(-am) w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego* 

w postępowaniu pod nazwą: 

Środki czystości 

  

 

 

.........................................  .................................... ………………………………… 
miejscowość, data          podpis Wykonawcy       pieczęć Wykonawcy 

 

______________________________ 
1)
rozporządzenie 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 04.05.2016, str. 1).  

2)
podpisać właściwe (niewłaściwe skreślić). 

 
* W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 

wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 
 

 
  

Oświadczam2), że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 

14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu* pod 

nazwą:  

Środki czystości 

 

 

 

 

.........................................  .................................... ………………………………… 
miejscowość, data          podpis Wykonawcy       pieczęć Wykonawcy 

 


