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1. Nazrva (firma) i adres zamawiającego

Kryta Pływalnia,,opoczyńska Fala'' 26-300 opoczno ul. Biernackiego 4'Ą

2. opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa środków do uzdatniania wody
basenowej

opis i charakterystyka produktów oraz planowane iloŚci zakupu

a)chlor stabilizowany zawierujący nie mniej niŻ 15% aktywnego chloru

- 8000 kg

b) preparat do korekty ph () wody, zawierąący nie mniej nlŻ 40% kwasu siarkowego

- 3500 kg

c) polihydroksychlorek glinu płynny - 1200 kg

d) preparat usuwający glony, grzyby i bakterie w niecce basenowej - 400 kg

e) preparat do dezynfekcjipluŻy basenowej, natrysków, szafek basenowych - 40 kg

f) preparat do usuwaniazatieczyszczefi na linii wody w niecce basenowej - 60 kg

3. Termin wykonania zamówienia

02.01.2018 r. - 31 .12.2018 r

4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.

5.Inne istotne warunki zamówienia

Udzielenie gwarancji na okres 12 miesięcy

Wykonawca, który nie spełni któregoś z warunków zostanie odrzucony z postępowania.

6. DokumenĘ wymagane w celu potwierdzenia spełniania warunków

Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą byó przedstawione w formie oryginałów lub

poświadczonych przez Wykonawc ę za zgodność z oryginałem.

Zamawiający może Żądać, przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoŻona pruez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest

nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.

oświadczenie dotyczące spełnienia wymogów określonych w ustawie Prawo Zamówieil

Publicznych

. Decyzja w sprawie nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej

. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON

. Karty charakterystyki danych środków



. Zezwotenie na obrót produktami biobójczymi
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. Zaśvńadczenie o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan 
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. Zaświadczenie o nie zaleganiu w opłacaniu składek ZUS

7. Sposób przygotowania oferĘ.

ofertę naleŻy sporządz ić, na załączonym druku,,OFERTA" .

ofertę naIeŻy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,

nieŚcieralnym atramentem lub długopisem. ofeńa winna być podpisana przez osobę

upowaznioną.

Upowaznienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrędnio wynikaÓ z

dokumentów dołączonych do oferty. oznacza to, Że jeżeli upowaznienie takie nie wynika

wprost z dokumentu stwierdzającego status prawry Wykonawcy (odpisu z właściwego

rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty

naleŻy dołączyć oryginał lub poświadczoną kopię stosownego pełnomocnictwa

wystawionego przez osoby do tego upowaŹnione.

Na kopercie na|eŻy umieścić napis: ,,Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę środków do

uzdatniania wody basenowej".

ofertę złoŻyć, moźata osobiście uzarnawiającego pok. nr.l4,

lub poczĘ na adres :

Kryta Pływalnia,,opoczyńska Fala''

ul. Biernackiego 4 A
26-300 Opoczno

8. Termin złożenia oferty:

ofertę złożyć,naleŻy do dnia 20.||.20l7r. do godz. 10.00

Opoczno dnia 18.10.2017 n

Renata Kacprzak-Pacan
p.o. Dyrektora

KatarzynaDerewęda-Jankowska
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