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(pieczątka jednostki) 

 

ZP/SP07/2/01/2023 

 

Zapytanie ofertowe  

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Miasto Rybnik -  Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 w Rybniku 

ul. Piasta 35 

44 - 200 Rybnik 

Adres e-mail: sps7rybnik@gmail.com 

Telefon: 573 332 976 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa środków czystości i materiał. 

gospodarczych na potrzeby Szkoły Podstawowej Specjalnej z Oddziałami Przedszkolnymi 

nr 7 w Rybniku. 

2. Kod CPV: 3980000 – 9 

3. Kod CPV: 33760000-5 

4. Kod;CPV:39224000 - 8 

5. Rodzaj zamówienia: zakup i dostawa 

6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: zakup i sukcesywna dostawa środków 

czystości i materiałów gospodarczych na potrzeby Szkoły Podstawowej Specjalnej              

z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 w Rybniku zgodnie z formularzem asortymentowo – 

cenowym, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 

7. Ogólne informacje: 

1) Dostawa według potrzeb Zamawiającego z realizacją zamówienia do 5 dni roboczych 

od złożenia zamówienia lub po ustaleniu przez Zamawiającego z Wykonawcą innego 



terminu  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od zajęć 

dydaktycznych. 

2) Zakup i dostawa środków czystości i materiałów gospodarczych będzie się odbywał 

partiami a zamówienia na dostawy kolejnych partii artykułów Zamawiający będzie 

przedstawiał Wykonawcy telefonicznie, faksem lub e-mailem. 

Zamówienia będą określać ilość zamawianych towarów oraz termin dostawy. 

3) Zamówione środki czystości i materiały gospodarcze winny być dostarczone do 

Zamawiającego w nienaruszonych opakowaniach fabrycznych, lub jeśli wymaga tego 

sytuacja by żądana ilość zamówienia jakiegoś artykułu była odliczona z opakowania 

zbiorczego, to produkty należy odpowiednio zabezpieczyć, zapakować i opisać jaka 

ilość i co znajduję się w opakowaniu zastępczym. 

4) Nazwa dostarczonego produktu musi być zgodna z nazwą na opakowaniu i nazwą  

w formularzu asortymentowo – cenowym, który stanowi załącznik nr 1  

do niniejszego zapytania.  

5) W przypadku otrzymania artykułów o niewłaściwej jakości, Zamawiający odmówi jej 

przyjęcia i niezwłocznie zgłosi reklamację osobiście lub telefonicznie.  

6) Wykonawca zapewnia, że przedmiot zamówienia jest nowy, pełnowartościowy, 

dopuszczony do użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wolny od wad 

fizycznych i prawnych.  

7) Szacunkowe ilości artykułów 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. Rzeczywista ilość zamawianych artykułów wynikać będzie                 

z każdorazowego zapotrzebowania Zamawiającego. 

8) W przypadku zakupu przez Zamawiającego większej ilości środków czystości i mat. 

gospodarczych niż wynikające z zapytania ofertowego, Wykonawca zobowiązany jest 

dokonać sprzedaży tego asortymentu zgodnie z postanowieniami umowy, z 

zastosowaniem cen jednostkowych określonych w ofercie.  

9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu innych środków czystości i mat. 

gospodarczych niezamieszczonych w zapytaniu ofertowym po cenach aktualnie 

obowiązujących u Wykonawcy.  

10) Określony w formularzu asortymentowo – cenowym opis przedmiotu zamówienia 

zawiera minimalne wymagania co oznacza, że Wykonawca może zaoferować towar 

charakteryzujący się lepszymi parametrami jakościowymi. 

11) Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) bezpłatnego dowozu towaru wraz z rozładunkiem i wniesieniem do wskazanego 

miejsca magazynowania w siedzibie Zamawiającego, 



b) dostarczenia towaru  transportem własnym lub innego przewoźnika, w terminie 

określonym w zamówieniu z Zamawiającym. 

c) zabezpieczenia należycie towaru na czas przewozy i ponoszenia całkowitej 

odpowiedzialności za dostawę i jakość dostarczanego towaru, 

d) ponoszenie odpowiedzialności za braki i wady powstałe w czasie transportu 

artykułów  oraz ponoszenia wynikających z tego typu wszelkich skutków 

prawnych. 

 

III. 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.  

IV. 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: od 01 lutego 2023 roku do 31 grudnia 2023 

roku. 

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. 



V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

1. Wykonawca powinien przygotować ofertę, która składa się z trzech elementów: 

1) formularza ofertowego, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania, 

2) formularza asortymentowo – cenowego, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytania, 

3) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania,                

który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. 

2. Wszystkie elementy formularza ofertowego, formularza asortymentowo – cenowego 

oraz oświadczenia muszą zostać w sposób czytelny wypełnione. 

3. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://Sp07.bip.edukacja.rybnik.eu 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być złożona u Zamawiającego do dnia 30 stycznia 2023 roku do godziny 

15:00. 

2. Ofertę należy złożyć: 

1) osobiście – siedzibie Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 

do 15:00 lub: 

2) pocztą na adres Zamawiającego: 

Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 w Rybniku 

ul. Piasta 35, 44 - 200 Rybnik 

Ofertę złożoną osobiście lub za pośrednictwem poczty należy opakować w jednej 

zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zakup i dostawa środków czystości oraz 

materiałów gospodarczych  na potrzeby Szkoły Podstawowej Specjalnej                        

z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 w Rybniku” 

lub  

3) elektronicznie na adres: sps7rybnik@gmail.com 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 

ofertę. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

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

1) cena 100%  

2. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony do 31 stycznia 2023 roku  

na stronie internetowej pod adresem: http://Sp07.bip.edukacja.rybnik.eu 

 



 

VIII. INORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I 

PRZYSŁUGUJĄCYCH Z TEGO TYTUŁÓW PRAWNYCH  

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami 

Przedszkolnymi nr 7 w Rybniku    ul. Piasta 35, 44 - 200 Rybnik. 

2. Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 w Rybniku  wyznaczyła 
inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować listownie na adres: Szkoła 
Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 w Rybniku ul. Piasta 35,                      
44 - 200 Rybnik, lub pocztą elektroniczną na adres: sps7rybnik@gmail.com.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 ochron 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:  

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

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

sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy), 

3) 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), 

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

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

1) prawo usunięcia swoich danych osobowych,  

2) prawo przenoszenia swoich danych osobowych,  

3) 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 postepowania  

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.  

 



 

IX. DODATKOWE INFORMACJE  

1. Dodatkowych informacji udziela Beata Mizera (telefon: 573 332 976  e-mail: 

sps7rybnik@gmail.com)  

2. Załącznik do niniejszego zapytania ofertowego: 

a) formularz asortymentowo - cenowy (załącznik nr 1),  

b) formularz ofertowy (załącznik nr 2),  

c) oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 3), 

d) projekt umowy (załącznik nr 4), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                  załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  
Szkoły Podstawowej Specjalnej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 w Rybniku  

       

   
       

 

 
 

        

Lp. Nazwa artykułu Opis  j.m. 
Przewidywana 

liczba 
Cena jedn. 

netto 
Wartość 

netto  

1 
Proszek do prania „Bryza” kolor 
lub równoważny 

O Proszek przeznaczony do prania kolor. 
tkanin w pralkach automatycznych, który 
usuwa wiele rodzajów plam, również w 
niskiej temperaturze oraz nie niszczy tkanin. 
Produkt musi być dostarczony w oryginalnym 
opakowaniu producenta. op.5,85 kg 

szt 7 
   

2 
Proszek do prania „Bryza” biała 
lub równoważny 

O Proszek przeznaczony do prania kolor. 
tkanin w pralkach automatycznych, który 
usuwa wiele rodzajów plam, również w 
niskiej temperaturze oraz nie niszczy tkanin. 
Produkt musi być dostarczony w oryginalnym 
opakowaniu producenta. op.5,85 kg 

szt 5 
   

3 
Odplamiacz do tkanin Vanish 
lub równoważny 

Odplamiacz do tkanin, usuwający zaschnięte 
plamy m. in. z soków owocowych, trawy, 
kawy, herbaty, z wodnego atramentu, do 
prania w pralce. Bezpieczny dla tkanin 
kolorowych oraz białych. Pojemność 
opakowania 2 l. Produkt musi być 
dostarczony w oryginalnym opakowaniu 
producenta. 

szt 30 
   

4 Płyn do prania tkanin kolor. 
Delikatny dla tkanin , usuwający zabrudzenia 
i plamy z tkanin. Przeznaczony do pralek aut. 
Poj. 4 l 

szt 15 
   

5 
Mleczko do czyszczenia CIF lub 
równoważne 

Mleczko do czyszczenia Cif lub o 
parametrach równoważnych – mleczko z 
mikrogranulkami, do czyszczenia kuchni i 
łazienek, efektywnie pozbywające się 
trudnych zabrudzeń, takich jak: tłuste plamy, 
kamień czy osady z mydła, nabłyszczające, 
nie zostawiający zacieków i smug, 
pozostawiające przyjemny zapach, 
skuteczne, łagodne dla czyszczonych 
powierzchni, poj. 750 ml. 

szt 10 
   

6 
Uniwersalny płyn do mycia 
podłóg Sidolux lub równoważny 

Dobrze myjący o świeżym kwiatowym 
zapachu 
 Pojemność 1 l 

szt 50 
   

7 
Brudpur VC 242 lub  
równoważny 

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.  Pojemność 
opakowania 1 l.  

op 50 
   

8 
Płyn do naczyń Ludwik  lub o 
parametrach równoważnych 

Płyn  do naczyń Ludwik lub o parametrach 
równoważnych – cytrynowy lub miętowy, 
bezwzględny dla tłuszczu, z neutralnym pH, 
niepozostawiający smug i zacieków, dający 
możliwość mycia w ciepłej i zimnej wodzie, 
poj. 1 l. 

op 30 
   

9 
Płyn do naczyń „Ludwik” lub o 
parametrach równoważnych  

Płyn  do naczyń Ludwik lub o parametrach 
równoważnych – cytrynowy lub miętowy, 
bezwzględny dla tłuszczu, z neutralnym pH, 
niepozostawiający smug i zacieków, dający 
możliwość mycia w ciepłej i zimnej wodzie, 
poj. 5 l. 

op. 40 
   

10 Kostka do WC z koszyczkiem 

Kostka toaletowa (z koszyczkiem) zapobiega 
osadzaniu się kamienia w muszlach 
klozetowych oraz zabija bakterie, pozostawia 
trwały zapach na długo po każdym spłukaniu. 
Waga 40 g.  

szt 40 
   



11 Kostka do WC zapas 

Kostka toaletowa - zapas zapobiega 
osadzaniu się kamienia w muszlach 
klozetowych oraz zabija bakterie, pozostawia 
trwały zapach na długo po każdym spłukaniu. 
Waga 40 g.  

szt 50 
   

12 
Płyn do mycia szyb – spray  Clin  
lub równoważny. 

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 750 ml 

szt 20 
   

13 Odświeżacz powietrza w żelu  Op. 150 gr. zapach kwiatowy lub owocowy szt 70 
   

14 Odświeżacz powietrza spray  Poj.300 ml zapach kwiatowy lub owocowy szt 25 
   

15 
Odświeżacz  powietrza Air Vick 
Freshmatic 

Urządzenie , stojące na baterie, rozpylające 
zapach z aerozolu szt 3 

   

16 
Wkład do odświeżacza Air Vick  
freshmatic 

Wkład do odświeżacza powietrza Air Wick 
Freshmatic  – oryginał, odświeżający 
i neutralizujący nieprzyjemne zapachy, różne 
zapachy, poj. 250 ml. 

szt 10 
   

17 
Płyn czyszczący do dezynfekcji 
toalet Domestos lub o 
parametrach równoważnych  

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, poj. 1,25 l 

szt 50 
   

18 
Płyn do toalet Tytan lub 
równoważny   

Zagęszczony płyn do czyszczenia i dezynfekcji 
urządzeń sanitarnych, wybielający, 
usuwający kamień, posiadający właściwości 
bakteriobójcze oraz grzybobójcze, 
pozostawia czystą i odkażoną powierzchnię. 
Poj. 750 ml z dozownikiem. 

szt 40 
   

19 Płyn do płukania tkanin 

 Skoncentrowany, zmiękczający płyn do 
płukania tkanin, przebadany 
dermatologicznie, nie powoduje podrażnień 
oraz jest łagodny dla skóry. Pojemność 
opakowania 4 l. 

szt 35 
   

20 
Płyn do mycia stali nierdzewnej 
z rozpylaczem 

Preparat do czyszczenia i konserwacji 
powierzchni ze stali nierdzewnej: szafek, 
zmywarek, lad chłodniczych i innych. Butelka 
z rozpylaczem, pojemność 500 ml.  

szt  2 
   

21 Preparat dezynfekująco-myjący  
Poj. 1 l Przeznaczony do powierzchni 
mających kontakt z żywnością  szt 5 

   

22 Mydło w płynie z pompką 
Poj.0,5 l , kremowe ,gęste o przyjemnym 
zapachu szt 30 

   

23 
Mydło w płynie do rąk Clean 
PRO lub o parametrach 
równoważnych 

Mydło w płynie do rąk Clean PRO lub o 
parametrach równoważnych –  gęste mydło  
przeznaczone do dozowników. Mydło o 
przyjemnym zapachu, dobrych 
właściwościach myjących, nawilżające, 
regenerujące, łagodne dla skóry, poj. 5 l. 

szt 25 
   

24 
Płyn do mycia okien i ram 
Henkel-Clin lub o parametrach 
równoważnych 

Płyn do mycia okien i ram Henkel-Clin lub 
o parametrach równoważnych – środek 
zawierający alkohol do mycia szyb i wszelkich 
nadających się do mycia powierzchni w 
pomieszczeniach i na zewnątrz, np. luster, 
mebli łazienkowych i kuchennych, 
parapetów, drzwi, powierzchni plastikowych 
i ceramicznych, bardzo wydajny, 
błyskawicznie wysychający i 
niepozostawiający smug ani tłustych plam, 
poj. 750 ml. 

szt 10 
   

25 
Środek do pielęgnacji i 
nabłyszczania podłóg Medisept  
Mediclean 112 Shine 

Środek do pielęgnacji i nabłyszczania podłóg 
Medisept Mediclean 112 Shine – oryginał, 
antypoślizgowy, do powierzchni z tworzyw 
sztucznych, PCV, kamienia, marmuru oraz 
paneli, do nabłyszczania i zabezpieczania 
podłóg, przeciwdziałający osadzaniu się 
kurzu, poj. 5 l. 

szt 10 
 

 
 
 
 

 

26 
Środek do pielęgnacji i 
nabłyszczania podłóg 
EUPALIN 350 lub równoważny     

Skoncentrowany, antypoślizgowy środek do 
mycia i nabłyszczania podłóg. Skutecznie 
usuwa zanieczyszczenia i nadaje 
powierzchniom ładny połysk. W umytym 

szt 15 
   



pomieszczeniu pozostawia przyjemny 
zapach. Szczególnie zalecany do bieżącej 
pielęgnacji podłóg. Pojemność 1 l 

27 

Płyn do mycia urządzeń 
sanitarnych Mediclean Mc 310 
lub o parametrach 
równoważnych 

Płyn do mycia urządzeń sanitarnych 
Mediclean Mc 310 lub o parametrach 
równoważnych – antybakteryjny koncentrat 
do czyszczenia wszystkich powierzchni i 
przedmiotów sanitarnych odpornych na 
działanie kwasów, usuwający kamień, rdzę, 
pozostałości mydła oraz tłuste zabrudzenia, 
pozostawiający przyjemny zapach, 
nieniszczący czyszczonych powierzchni, poj. 
5 l. 

szt 5 
   

28 
Płyn do czyszczenia powierzchni 
plastikowych Cleanser Plastik 
lub równoważny 

Bardzo dobrze usuwa silne zabrudzenia, 
odciski palców, kurz, smugi brudu, 
antystatyczny poj. 1 l 

szt 5   
  

29 
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. 

op 10 
   

30 
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.  

op 5 
   

31 Proszek do zmywarek - 1,5 kg 

Aktywny proszek do mycia naczyń w 
zmywarkach automatycznych. Jest 
odpowiedni do mycia szkła, porcelany, stali 
nierdzewnej i plastiku, posiada właściwości 
usuwające zanieczyszczenia organiczne, 
osady z kawy i herbaty oraz emulgujące 
tłuszcze. Pojemność opakowania 1,5 kg.  

op 10 
   

32 
Płyn do zmywarek 
gastronomicznych i 
przemysłowych 

Nisko pieniący ,usuwający tłuszcz i inne 
zabrudzenia .Poj. 5 l  op 4 

   

33 
Nabłyszczacz do zmywarek 
gastronomicznych i 
przemysłowych 

Nabłyszczacz nie powinien pozostawiać smug 
i zacieków .Poj. 5 l op 4 

   

34 Nabłyszczacz do zmywarek 

Preparat nabłyszczający w płynie do płukania 
naczyń i szkła w zmywarkach. Na umytych 
naczyniach nie pozostawia zacieków ani 
smug, nadając jednocześnie połysk. 
Pojemność opakowania 750 ml. 

op 5 
   

35 
Preparat do czyszczenia 
ekranów LCD  

Płyn w sprayu do czyszczenia ekranów i 
monitorów LCD-TFT - bezpieczny do 
czyszczonych powierzchni, czyści 
powierzchnie z kurzu, tłuszczów i innych 
typowych zabrudzeń, nie pozostawiając 
smug. Pojemność 250 ml 

op 5 
   

36 
Płyn do czyszczenia tablic 
suchościeralnych - 250 ml 

Produkt z atomizerem, przeznaczony do 
czyszczenia białych tablic suchościeralnych 
(magnetycznych, lakierowanych, 
ceramicznych). Usuwa kurz, tłuszcz i tusz 
markerów Pojemność opakowania 250 ml.  

op. 10 
   

37 
Płyn do mycia podłóg i innych 
powierzchni drewnianych  

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 1 l.  

szt. 5 
   

38 
Preparat  w aerozolu do 
czyszczenia mebli i Pronto lub 
równoważny 350 ml 

Preparat w aerozolu przeciw kurzowi, usuwa 
brud i kurz z mebli oraz z innych powierzchni. 
Zawiera formułę antystatyczną, która 
zapobiega ponownemu osadzaniu się kurzu 
oraz nadaje połysk bez smug. Pojemność 350 
ml.  

szt 10 
   

39. 
Preparat do gruntownego 
czyszczenia podłóg (striper) - 1 l 

Skoncentrowany alkaliczny preparat do 
gruntownego czyszczenia podłóg oraz szt 15     

 



usuwania starych powłok polimerowych oraz 
innych emulsji pielęgnująco – 
zabezpieczających, usuwa stary brud, 
tłuszcze, nisko pieniący, nie niszczy mytych 
powierzchni. Do użytku ręcznego i 
maszynowego. Pojemność opakowania 1 l.  

40 
Proszek zwalczający mrówki - 
100 g 

Uniwersalny preparat do likwidacji skupisk 
mrówek. Produkt biobójczy,            
opakowanie 100 g.  

szt 5     
 

41 Płytka zwalczająca owady 

Płytka zwalczająca owady: prusaki, 
karaluchy, mrówki, komary, meszki i muchy. 
Produkt biobójczy, zwalczający owady co 
najmniej przez 2 miesiące. Opakowanie 
powinno zabezpieczać powierzchnię ok 15 m 
kw. Produkt musi być dostarczony w 
oryginalnym opakowaniu producenta. 

op 10     
 

42 

Płyn do gruntownego 
czyszczenia łazienek i innych 
urządzeń sanitarnych – PIKASAT 
VC 120 lub równoważny 

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 1 l.  

op 20     
 

43 Ręczniki papierowe ZZ 

Ręcznik papierowy do podajnika (typu ZZ) , 
jednowarstwowy, wodo utwardzony, nie 
rozpada się podczas osuszania rąk, 
gofrowany, bezzapachowy, gramatura min. 
35 g/m², 200 listków w jednym opakowaniu, 
20 opakowań w kartonie, liczba listków w 
kartonie 4000, wymiar listka  23-25 x 20-23 
cm, kolor szary  

op 90     
 

44 
Ręczniki kuchenne typu Jumbo – 
duże rolki 

    Kolor: biały 
    Surowiec: 100% celuloza 
    Gramatura [g/m2]: 21 
    Ilość warstw: 2 
    Średnica zewn. rolki [cm]: 14,5 
    Wysokość rolki [cm]: 22 
    Ilość listków: 300 
    Długość rolki [m]: 66 

op 50     
 

45. Ręcznik papier. Kuchenny 10 m 

surowiec: 100% celuloza 
ilość listków: 50 szt 
ilość warstw: 2 x 17,5 g długość listka: 200 
mm  długość wstęgi: 10 m 
Pak po 2 szt. 
 
 

op 600     
 

46. 
Papier toaletowy małe rolki 50 
m 

Papier toaletowy małe rolki, biały  
dwuwarstwowy, gofrowany, listkowany, 
bezzapachowy, miękki, średnica tulei ok. 4 
cm, szerokość wstęgi 9-10 cm, długość min. 
50 m, gramatura min. 2x16 g/m² 

szt 1000     
 

 
47. 

Papier toalet „Almusso” lub 
równoważny 

ilość w opakowaniu: 40 rolek 
surowiec: 100% celuloza 
ilość warstw: 3 
długość rolki: 11,5 cm 
wysokość: 90 m 
ilość listków: 105 
długość listka: 110 mm 
kolor: biały 
średnica tulejki: 40 mm 

op 15     
 

48. Folia aluminiowa 1 kg 

folia aluminiowa, długość 60 m 
Szerokość 290 mm 
Grubość 13 mikronów 
 

szt 6     
 

49. Folia spożywcza PCV 

Szerokość folii: 29cmDługość folii: 150m 
Dodatkowe cechy: produkt atestowany, 
nadający się do recyklingu – bezpieczny dla 
środowiska 

szt 3     
 



50. Reklamówki HDP 
wymiary: 25 x 43 cm 
Ilość sztuk w opakowaniu: 100 
Kolor: transparentny, biały 

szt 15     
 

51. 
Rękawiczki jednorazowe 
nitrylowe – bez pudrowe 
rozmiar M 

Przebadane do kontaktu z żywnością, mocne 
, odporne na rozerwanie op. 100 szt szt 40     

 

52. 
Rękawiczki jednorazowe 
nitrylowe – bez pudrowe 
rozmiar L 

Przebadane do kontaktu z żywnością, mocne 
, odporne na rozerwanie op. 100 szt szt 6     

 

53. Rękawiczki  wampirki 

Rękawice wampirki, wykonane z dzianiny i 
powlekane gumą, trudnościeralne i odporne 
na zużycie, rozdarcie oraz powstawanie 
pęknięć, rozmiar S, M . l , XL (zgodnie z 

zamówieniem). 

szt 15     
 

54. 
Worki do segregacji odpadów 
niebieskie (do papieru) 

Worki do segregacji odpadów niebieskie (do 
papieru), wykonane z folii LDPE, 120 l, 10 szt. 
w rolce. 

szt 25     
 

55. 
Worki do segregacji odpadów 
zielone (do szkła) 

Worki do segregacji odpadów zielone (do 
szkła), wykonane z folii LDPE, 120 l, 10 szt. w 
rolce. 

szt 5     
 

56. 
Worki do segregacji odpadów 
żółte (do plastiku) 

Worki do segregacji odpadów żółte (do 
plastiku), wykonane z folii LDPE, 120 l, 10 szt. 
w rolce. 

szt 25     
 

57. 
Worki na śmieci czarne 120 l Jan 
Niezbędny lub o parametrach 
równoważnych 

Worki na śmieci czarne 120 l Jan Niezbędny 
lub o parametrach równoważnych – worki 
wykonane z folii LDPE, odporne na 
rozerwanie, 10 szt. w rolce. 

szt 15     
 

58. 
Worki na śmieci  35 l Jan 
Niezbędny lub o parametrach 
równoważnych 

Worki na śmieci  35 l Jan Niezbędny lub 
o parametrach równoważnych – worki 
wykonane z folii LDPE, odporne na 
rozerwanie, 50 szt. w rolce. 

szt 50     
 

59. 
Worki na śmieci 60 l Jan 
Niezbędny  lub o parametrach 
równoważnych 

Worki na śmieci czarne 60 l lub 
o parametrach równoważnych – worki 
wykonane z folii LDPE, odporne na 
rozerwanie, 50 szt. w rolce. 

szt 50     
 

60. 
Worki do segregacji odpadów 
brązowe (do liści) 

Worki do segregacji odpadów brązowe (do 
liści), wykonane z folii LDPE, 120 l, 10 szt. w 
rolce. 

szt 25     
 

61. Rękawice gospodarcze gumowe 

Rękawice gospodarcze gumowe, długie, 
wielokrotnego użytku, nieprzepuszczające, 
odporne na środki czyszczące, piorące i 
detergenty, posiadające przeciwślizgową 
powierzchnię chwytną, rozmiar S, M 
(zgodnie z zamówieniem). 

szt 5     
 

62. Woreczki do żywności 
Woreczki śniadaniowe HDPE 14 x 4 x 26 cm 
1000 szt szt 5     

 

63. Woreczki do żywności 
torebki spożywcze HDPE 18x4x35 cm        
1000 szt szt 15     

 

64. Woreczki do żywności 14 x 4 x 26 cm 100 sztuk szt 10     
 

65. Zmiotka z szufelką 
Zmiotka z szufelką – zestaw: zmiotka z 
poręcznym uchwytem, plastikowe łagodne 
włosie oraz szufla wykończona gumą. 

kpl 5     
 

66. Wkład do  Mopa Vileda XL 

Zapasowy wkład VILEDA pasuje do mopa 
płaskiego Ultramax XL, mopa płaskiego 
obrotowego Ultramax Turbo XL oraz do 
zestawu Ultramax XL. Kompatybilny z tymi 
trzema produktami .Wykonany z doskonałej 
jakości materiałów - mikrofibry i plastiku. 

op. 10     
 

67. Zestaw Vileda Ultramax XL 

Zestaw zawiera: 
 Mop płaski z trzy częściowym drążkiem 
 Wkład o szerokości 42 cm  Wiadro z 
wyciskaczem   

szt 4     
 

68. Zmywak do mycia naczyń MAXI 

Zmywak do mycia naczyń MAXI, 
jednostronnie szorstki, część miękka – 
wykonana z pianki poliestrowej, dobrze 
spieniająca środki myjące, bardzo chłonna, 
część szorstka – do usuwania najtrwalszych 
zabrudzeń, nierysująca czyszczonych 
powierzchni, op. 5 szt. 

Szt. 25     
 

69. Ściereczki do kurzu 
ściereczka wyprodukowana z 
wysokojakościowej puszystej i bardzo 
chłonnej mikrofibry 

Szt. 35     
 



Solidne wykończenie pozwala na wieloletnie 
użytkowanie - możliwość prania w temp do 
60° C Kolorowe. Struktura ścierek 
umożliwiają szeroki zakres zastosowań, także 
w 
Nie pozostawia żadnych zacieków ani smug. 
Wielkość 30 x30 cm 
 

70. Ścierki do podłóg 

ścierka z mikrofibry przeznaczona do 
czyszczenia różnych powierzchni o dużej 
wielkości. Produkt bardzo chłonny i 
wytrzymały, nie pozostawia smug i zacieków 
na czyszczonych powierzchniach. Ścierka 
odpowiednia do mycia podłóg drewnianych, 
paneli, płytek, Produkt o wymiarach 
50x60cm. Ścierka wielokrotnego użytku, 
można ją prać. 
W opakowaniu 1 sztuka 

szt 10     
 

71 
Ściereczka do okien Vileda 
Actifibre 

Ścierka posiada doskonałe właściwości 
absorbujące wodę i zdolność wchłaniania 
wody. Wymiary 29 x29 cm 

szt 10     
 

72. Druciak kuchenny spiralny maxi 

 
 Wykonany ze stali nierdzewnej 
 idealny do czyszczenia mocno zabrudzonych 
naczyń kuchennych, średnica w opakowaniu: 
8 cm (± 5%) 
   

szt 20     
 

  73. 
Podpaski higieniczne Naturella 
lub równoważne  

Podpaski Classic normal ze skrzydełkami 
zawierające  dermacrem, unikalny, chroniący 
skórę suchy balsam. W op. 20 szt 

szt 10     
 

74. 
Chusteczki higieniczne w 
pudełku 

Chusteczki higieniczne dwu warstwowe w 
op. 150 – 200 szt szt 10   

 

75. Chusteczki nawilżane dla dzieci 

Wykonane są z delikatnej, miękkiej włókniny, 
przyjemnie nasączonej. Chusteczki 
pielęgnują naskórek nie naruszając jego 
bariery ochronnej, są bezpieczne dla dzieci i 
niemowląt.  W op. 64 szt 

szt 5   
 

 Razem:      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego  

Szkoły Podstawowej Specjalnej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 w Rybniku 

 

……………………………… 

(pieczątka jednostki) 

 

Formularz ofertowy 

Nazwa przedmiotu zamówienia: „Oferta na zakup i dostawę środków czystości oraz materiałów 

gospodarczych na potrzeby Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7  w Rybniku przy                 

ul. Piasta 35" 

Dane Wykonawcy: 

− Pełna nazwa: …………………………………………………………………………………….... 

− Adres siedziby: ……………………………………………………………………………………. 

− Adres e-mail: …………………………………………………………………………………….... 

− NIP: …………………………………………………………………………………….................. 

− Numer telefonu: …………………………………………………………………………………… 

− Numer rachunku bankowego: …………………………………………………………….. 

− Nazwisko i imię właściciela:* ……………………………………………………………… 

− PESEL właściciela:* ……………………………………………………………………………… 

* należy wypełnić w przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (także w formie spółki 

cywilnej) 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto: ……………………………...... złotych, 

cenę brutto: ……………………........ złotych. 

2. Powyższa cena obejmuje pełny zakres zamówienia określony w warunkach przedstawionych                         

w opisie przedmiotu zamówienia. 

3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i terminem realizacji 

zamówienia i nie wnoszę do nich zastrzeżeń. 

4. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do …………………..………………………… 

5. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązuję się do: 

⎯  ustanowienia osoby odpowiedzialnej za realizację umowy (imię i nazwisko oraz numer tel.): 

………………….…………………………………………………………………………………………………............………………, 

⎯ podpisania umowy na warunkach zawartych w Zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, 

6. Oświadczam, 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 niniejszym postępowaniu.** 



** 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). 

                                                                                                                              

             Wykonawca 

 

                                                                                                          …………………………………………………                                                                

………………………………………………… 

        (miejscowość, data)                                                                         (podpis i pieczątka) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego  

Szkoły Podstawowej Specjalnej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 w Rybniku  

 

……………………………… 

(pieczątka jednostki) 

 

 

 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału   w postępowaniu                       

o udzielenie zamówienia publicznego oraz o niepodleganiu wykluczeniu                

z postępowania 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę środków 

czystości oraz materiałów gospodarczych na potrzeby Szkoły Podstawowej Specjalnej z Oddziałami 

Przedszkolnymi nr 7  w Rybniku przy ul. Piasta 35 

oświadczam/y, że: 

1. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia i nie spełniamy żadnej                            

z przesłanek zapisanych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

2. spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zapisane w art. 22 ust. 1b ustawy 

Prawo zamówień publicznych, tj.: 

− kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika                                

to z odrębnych przepisów, 

− sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

− zdolności technicznej lub zawodowej. 

 

                                                                                                                                               Wykonawca 

                                                                                                           

 …………………………………………………                                                                 …………………………………………………    
              (miejscowość i data)                                                                                                    (podpis i pieczątka)                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego  

Szkoły Podstawowej Specjalnej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 w Rybniku  

 

                                                                wzór umowy 

   

zawarta w dniu ……………………… roku  w Rybniku, pomiędzy: 

Miastem Rybnik – Szkołą Podstawową Specjalną z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 w Rybniku 

z siedzibą przy ul .Piasta 35, 44-200 Rybnik, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:  

Justynę Pieczka – dyrektora szkoły 

a 

…………………, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

…………………, NIP/PESEL: …………………. 

 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postepowania o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie postępowania o wartości niższej niż 130 000,00 złotych. 

 

§ 1. 

Przedmiotem umowy jest zakup środków czystości i mat. gospodarczych dla Szkoły Podstawowej 

Specjalnej  z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 w Rybniku zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia                             

w zapytaniu ofertowym. Zapytanie ofertowe oraz oferta stanowią integralną część umowy. 

 

§ 2. 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do Szkoły Podstawowej Specjalnej 

z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 w Rybniku przy ul. Piasta 35, do miejsca wskazanego  

przez Zamawiającego w dniu i godzinach ustalonych z Zamawiającym.  

2. Za datę dostarczenia przedmiotu umowy uważa się dzień jego odbioru bez zastrzeżeń                 

przez osobę odpowiedzialną za wykonanie umowy lub osobę zastępującą. 

3. Koszt transportu przedmiotu umowy ponosi Wykonawca. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów BHP podczas realizacji zadania. 

5. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, w pełni sprawny, 

dopuszczony do użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz nieobciążony prawami osób 

trzecich. 

6. Przed podpisaniem protokołu odbioru przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu wszelkie niezbędne do właściwego wykorzystania instrukcje, deklaracje, 

certyfikaty oraz karty gwarancyjne. Dokumentacja, o której mowa powyżej, musi być 

przygotowana w języku polskim.  



7. Po dostarczeniu przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół odbioru, podpisany                   

przez osobę odpowiedzialną za wykonanie umowy ze strony Zamawiającego oraz ze strony 

Wykonawcy. 

8. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wadliwości przedmiotu umowy, Zamawiający 

może odmówić jego odbioru. 

9. Z chwilą odbioru przedmiotu umowy przez przedstawiciela Zamawiającego własność 

przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego. 

10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostawą i ubezpieczeniem przedmiotu umowy 

do momentu przekazania go protokołem odbioru Zamawiającemu.  

 

§ 3. 

Termin realizacji przedmiotu umowy: 01.02.2023 r. do 31.12.2023 r.  

 

§ 4. 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto: 

…………………… zł (słownie: ……………………), w tym należny podatek VAT, w oparciu  

o prawidłowo wystawioną fakturę. 

2. Wynagrodzenie nie podlega zmianie i waloryzacji do końca realizacji umowy. 

 

§ 5. 

1. Rozliczenie wykonania przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury, po podpisaniu 

protokołu odbioru przedmiotu umowy przez przedstawicieli Zamawiającego  

i Wykonawcy. 

2. Termin płatności ustala się na 14 dzień od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.  

3. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do regulowania płatności mechanizmem podzielonej 

płatności zgodnie z art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług. 

5. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze. 

6. Przy wystawianiu faktury VAT w treści faktury należy opisać Zamawiającego  

w następujący sposób: 

Nabywca: 

Miasto Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik 

NIP: 6420010758  

Odbiorca: 

        Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 w Rybniku 

        ul. Piasta 35  44-200 Rybnik 

 

§ 6. 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 12-miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot 

umowy.  



2. Strony zgodnie postanawiają przedłużyć zastosowanie przepisów dotyczących rękojmi  

za wady fizyczne dostarczonego przedmiotu umowy o okres obowiązującej gwarancji 

wskazanej w ust. 1. 

3. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania przez obie strony protokołu 

odbioru. 

4. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia serwisu 

gwarancyjnego na swój koszt, obejmującego również dojazd i transport, polegającego  

na usunięciu wad w drodze naprawy lub na wymianie przedmiotu umowy albo jego części               

na wolne od wad, na warunkach opisanych w niniejszej umowie. 

5. Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę pocztą elektroniczną lub listem 

poleconym o wystąpieniu wad w przedmiocie objętym gwarancją i rękojmią,  

a Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie do 7 dni od powiadomienia go 

przez Zamawiającego o wadzie, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym – 

uzgodnionym przez strony w terminie do usunięcia wad – terminie. Zgłaszający obowiązany 

jest poinformować serwis Wykonawcy o godzinach dostępu do uszkodzonego przedmiotu 

umowy oraz o rodzaju uszkodzenia. 

6. Zamawiający może dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu 

umowy niezależnie od uprawnień przysługujących z tytułu gwarancji. 

7. Inne szczegółowe warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego określają dokumenty 

gwarancyjne, dostarczone wraz z przedmiotem umowy. Zapisy zawarte w niniejszej umowie 

dotyczące gwarancji zmieniają w tym zakresie mniej korzystne postanowienia zawarte                       

w dokumentach gwarancyjnych. 

 

§ 7. 

1. Osobą upoważnioną do sprawowania kontroli ze strony Zamawiającego jest Beata Mizera. 

2. Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy jest ……………..…… 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany osób, o których mowa w ust. 1 i 2. Zmiana  

ta wymaga pisemnego oświadczenia odpowiednio Zamawiającego lub Wykonawcy. 

 

§ 8. 

Zamawiający może odstąpić od umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Wykonawca: 

1) zleci wykonanie przedmiotu umowy podwykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiającego, 

2) opóźnia się z realizacją przedmiotu umowy o 7 dni względem terminu wskazanego  

w § 3. 

§ 9. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 1 % 

kwoty opisanej w § 4 ust. 1, 



2) za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia 

umownego określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, 

3) za opóźnienie w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze albo w okresie rękojmi                   

lub gwarancji w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust. 1 za 

każdy dzień opóźnienia, licząc od ustalonego terminu ich usunięcia. 

2. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia wyżej wskazanych kar 

umownych przez Zamawiającego. 

3. Naliczone przez Zamawiającego kary umowne zostaną potrącone z przysługującego 

Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

 

§ 10. 

Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób 

trzecich bez zgody Zamawiającego. 

 

§ 11. 

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości  

o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 12. 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,  

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia 

takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć  

w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. Zmiana umowy 

dokonana z naruszeniem powyższego warunku jest nieważna.  

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 

 

§ 13. 

W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 14. 

Sprawy sporne mogące wynikać na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd 

właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

§ 15. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Zamawiającego  

i Wykonawcy. 

 

 



  Zamawiający       Wykonawca   

 


