
o?Białystok, dnia ^-sierpnia 2014 r.

Kontrola
Skarbowa

Urząd Kontroli Skarbowej
w Białymstoku

UKS2091/DO/2411/18/14/2/999

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku (Zamawiający), zaprasza do złożenia
oferty w postępowaniu: Dostawa chemii gospodarczej oraz środków czystości do Urzędu
Kontroli Skarbowej w Białymstoku.

Kod CP V:39830000-9 (środki czyszczące )

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

I. Procedura:
Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013 r., póz. 907 ze zm.), na podstawie art. 4 pkt 8
Ustawy.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa chemii gospodarczej oraz środków czystości
na potrzeby Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr l do niniejszego zapytania
ofertowego.

2.1.W przypadku ujawnienia wad jakościowych po przyjęciu towaru. Wykonawca
zobowiązany jest do niezwłocznej wymiany towaru na wolny od wad, w terminie 7 dni
roboczych od daty zgłoszenia wad.

3. Termin wykonania zamówienia: Zamówienie będzie zrealizowane w jednorazowej dostawie
w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę zamówienia.

4. Wykonawca dostarczy towar własnym transportem, na własny koszt i ryzyko. Za szkody
wynikłe w czasie transportu odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

5. Miejsce realizacji zamówienia: siedziba Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku,
al. 1000-lecia Państwa Polskiego 8.

III. Miejsce, forma i termin złożenia oferty:

1. Ofertę cenową składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, z wykorzystaniem
formularza „Oferta Wykonawcy" stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania.

2. Oferta cenowa musi być złożona w formie oryginału i podpisana przez osobę/osoby
uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

3. Oferta winna zawierać cenę całkowitą brutto obejmującą przedmiot zamówienia, podając ją
cyfrowo i słownie. Cena oferty ma być wyrażona w PLN z dokładnością do drugiego
miejsca po przecinku.

4. Zaoferowana w ofercie cena brutto musi uwzględniać wszelkie koszty i opłaty związane z
realizacją przedmiotu zamówienia.

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną i którego
oferta będzie spełniała warunki wymagane przez Zamawiającego.
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6. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego ( pokój nr 2 - kancelaria) lub przesłać za
pomocą poczty kurierskiej lub Poczty Polskiej na adres: Urząd Kontroli Skarbowej
w Białymstoku, al. 1000-lecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok, do dnia
29 sierpnia 2014 r. do godz. 10:00 (liczy się data wpływu do Zamawiającego). Zaleca się
również, aby oferta posiadała oznaczenie ,, Oferta cenowa na dostawę chemii gospodarczej
oraz środków czystości" oraz umieszczona była w nieprzejrzystym i zamkniętym
opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności treści oraz zabezpieczający
nienaruszalność do terminu otwarcia.

7. Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie umieszczona na stronie BIP Urzędu,
tj. http://uks.bialystok.ibip.net.pl.

8. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń
względem Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku z tytułu otrzymania niniejszego
zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia oferty na to zapytanie.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia wyboru Wykonawcy bez podania
przyczyn.

IV. Termin otwarcia ofert: w dniu 29 sierpnia 2014 r. o godzinie 10:15 pokój nr 512 w
siedzibie Zamawiającego (V piętro).

V. Warunki płatności: zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi po dostarczeniu
całości przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, przelewem w ciągu 14 dni od
dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

VI. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:
Marzanna Skorulska oraz Artur Półtorak, pokój 513, telefon 85 878 5332,

w godz. 8:00- 14:00.

Do oferty przygotowanej zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania należy
dołączyć niżej wymienione dokumenty:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

2. Wypełnioną Tabelę ,, Formularz Cenowy ", według wzoru stanowiącego Załącznik nr l do
zapytania.

DYREKTOR
UrzęiU)!<.;?lH!>;!!.:!l^bOWą)

Załączniki:
Nr l - Tabela ,,Formularz cenowy"
Nr 2 - Oferta wykonawcy

Sporządzono w l egz.



Załącznik Nr l do zapytania

Znak sprawy: UKS2091/DO/241 l / 18/14/2/999

(pieczęć wykonawcy

FORMULARZ CENOWY
.DOSTAWA CHEMII GOSPODARCZEJ ORAZ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DLA URZĘDU KONTROLI

SKARBOWEJ w BIAŁYMSTOKU"

Wykaz towarów

Lp.

1.

2

-ij.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1 1 .

12.

13.

14.

15.

Nazwa towaru (+ m i n . j. m. opakowania)

Papier toaletowy (opakowanie po 64 ro lk i . )

Worki na odpady 80 1 a'20szt.

Worki na odpady - małe 35/50 zwykle

Mydło w płynie (min. 5 1)

Worki na odpady 1 601 a' 1 0 szt.

Worki na odpady 1201 a'20szt.

Płyn do podłóg - uniwersalny BLUX 5 1

Ręcznik składany z i e l o n y ( 4000 )

WC żel Palemka 1 1

Szczotka do WC

Końcówka mop Gosia M1CROFIBRA

Końcówka mop sznurki duże

Ściereczki do mycia okien z mikrof ibrą

Ściereczki Color MIKRO

Odświeżacze powietrza w żelu

j. m.

wór.

szt.

op.

szt.

op.

op.

op.

op.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

Ilość

30

5

50

10

10

20

12

30

20

10

10

10

10

10

20

Cena (brutto)

za szt./opakowanie

RAZEM:

Razem

(ilość x cena)

dnia
(miejscowość) (dala )

(podpis \\vkonuwcv Inh osohy upoważnionej
pieczątka wykonawcy)



Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego

Znak sprawy: UKS2091/DO/241 l / 18/14/2/999

/pieczątka Wykonawcy

OFERTA WYKONAWCY

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Adres poczty elektronicznej

Numer telefonu Numer faksu

NIP: REGON:

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cenę netto zł

podatek VAT zł

cenę brutto zł

(słownie ).

Osoba do kontaktu:

Ww. cena obejmuje wszystkie koszty i opłaty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
Wyrażam zgodę na waamki przedstawione w zapytaniu ofertowym.

Wraz z ofertą składam:

l

2

dnia
(miejscowość) (data)

(podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej
pieczątka wykonawcy)


