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ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

Zakup i dostawę środków do uzdatniania wody basenowej

z dnia 10.10.2018r.

1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego

Kryta Pływalnia ,,opoczyńska Fala'' 26-300 opoczno ul. Biernackiego 44.

2. opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest ,,Zakup i dostawa środków do uzdatniania
wody basenowejt'.

opis i charakterystyka produktów oraz planowane ilości zakupu:

a)chlor stabilizowany _zawierający nie mniej niz 15 % aktywnego chloru, posiadający

właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze oraz wirusobójcze - 8000 kg

b) preparat do korekty ph () wody, zawierający nie mniej niŻ 40Yo kwasu siarkowego

- 3500 kg

c) polihydroksychlorek glinu płynny - 1200 kg

d) preparat usuwający glony, gtzyby i bakterię w niecce basenowej - 400 kg

e) preparat do dezynfekcji plaży basenowej, natrysków, szafek basenowych posiadający

właściwości bakteriobójcze' grzybobójcze orazwirusobójcze - 40 kg

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

3. Tęrmin wykonania zamówienia

02.A1.2019 r. - 31.12.2019 r

4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.

5. Warunki płatności: Przelew w terminie 21 dni od daty otrzymania towaru i otrzymania

faktury.

6. Termin rea|izacji dostawy do 7 dni po złoŻeniu przęz Zamawiającego zamówienia w
formie e lektronicznej bądŹ zgłoszeniem te lefonicznym.

7. Środki dostarczane w opakowaniach nie większych niż 30 kg

8. Tęrmin zwiazania ofertą - 60 dni.

9. Koszt dostawy ponosi Wykonawca.

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

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

l2. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełniania warunków
Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub
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poświadczo nych przezDostawcę za zgodność z oryginałem. 
-ffiH:r1:;l 

;l''l#:::,:':*
odbiorca moŻe Żądać, przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoŻona przez Dostawcę kserokopia dokumentu jest

nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.

oświadczenie dotyczące spełnienia wymogów określonych w ustawie Prawo Zamówiefl

Publicznych

Decyzja w sprawie nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej

Karty charakterystyki danych środków

Zezvłolenię na obrót produktami biobójczymi

13. Sposób przygotowania oferty.

ofertę naleŻy sporządzió nazałączonym druku,,OFERTA" Załączniknr L

ofertę naleŻy sporządzic w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,

nieścieralnym atramentem lub długopisem. oferta winna być podpisana przez osobę

upoważnioną.

Upoważnienię osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z

dokumentów dołączonych do oferty. oznacza to, Że jeŻeli upoważnienie takie nie wynika

wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Dostawcy (odpisu z właściwego

rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działa|ności gospodarczej) to do oferty

naleŻy dołączyć, oryginał lub poświadczoną kopię stosownego pełnomocnictwa

wystawionego ptzez osoby do tego upoważnione.

Na kopercie naleĘ umieścić napis: ,,,Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę środków

do uzdatniania wody basenowej".

I4. Termin złożenia oferty:

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym proszę o uzupełnienie

formularza ,,OFERTA" oraz przesłanie do dnia 14.11.2018r. do godz. 10.00 hfu złoŻyó

mozna osobiście u odbiorcy pok. nr.14,na adres :

Kryta Pływalnia,'opoczyńska Fala"

ul. Biernackiego 4 A
26-300 Opoczno

15. Wykonawca składając podpis na druku ,,OFERTA'' oświadcza, Że potwierdza

zapoznanie się i akceptację warunków zapytania oraz zapoznał się z klauzulą informacyjną

Ro D o, stanowi ac ą załącznik do zam ó wi enia, Załącznik nt Ż.

16. Wykonawca składając podpis na druku ,,OFERTA'' oświadcza, Że wypełnił obowią.zki

informacyjne przewidzianę w art. 13 lub art. 14 RoDo) wobęc osób fizycznych, od których
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dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w

zamówieni a publi cznego w nini ej szej procedurze. *

Załączrik nrl - Druk,,OFERTA'

Załącznik nr2 _ Klauzula informacyjna RoDo
Załącznik nr3 _ Wzór Umowy

celu ubiegania się o udzielenie

Opocano dnia 10.10.2018 r.

aenoaoKor;lrlok.Por.eń

.lonkowska

l) rozporądzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE> 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z prz-etwarzartiem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych orazuchylenia 95/46lwB (ogólne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.Un.UELlLó z04.05.2016, str.l).* W pr:rypadku gdy vykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niŻ bezpośrednio jego dotyczącycń 1tlb
zacho&i wyĘzen'ie stosgwania obowiązku informacyjnego, stosownie do art.13 ust.ł lub art.14 ust' 5 RoDó tresci
oświadcs*ńe xykorrawcanłe $k*ada (usunięcie treści oświadczenianp. przez jego wykreŚlenie).

podpis osoby prowadzącej sprawę KIEROWNIKAJEDNOSTKI
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