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Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego 

o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro 
Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego 

o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro 

Zamawiający: 

Gmina Głubczyce - Zarząd Oświaty Kultury i Sportu; 48-100 Głubczyce; ul. Olimpijska 1;  

tel. 77 4853021, NIP 748-14-96-365 

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości 

nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej 

wykonania zamówienia obejmującego : 

- sukcesywna dostawa 10 ton podchlorynu sodu z zawartością min. 140g/kg  aktywnego  chloru. Produkt 

musi posiadać atest PZH 

- jednorazowa dostawa 800 kg siarczanu glinu (granul. od 3-12 mm) – produkt musi posiadać 

zastosowanie do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia oraz posiadać atest PZH 

 

Wymagany minimalny okres ważności każdej dostarczonej dostawy  

- podchlorynu sodu - min. 20 dni od dnia dostarczenia 

- siarczanu glinu – do 2.09.2018r. 

                

* Planowana dostawa, forma i termin realizacji oferty :  

Podchloryn sodu należy dostarczyć do Zarządu Oświaty Kultury i Sportu w Głubczycach – Basen ul. 

Powstańców 2, w ilości i terminach wg poniższego planu: 

- 2,0 tony do 8 czerwca 2018r. 

- 2,5 tony do 22 czerwca 2018r. 

- 2,0 tony do 13 lipca 2018r. 

- 2,0 tony do 27 lipca 2018r. 

- 1,5 tony do 10 sierpnia 2018r. 

W/w podchloryn sodu należy dostarczyć w 30 l opakowaniach oznakowanych wg obowiązujących 

przepisów wraz ze specyfikacją techniczną wyrobu. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian ilości i terminu dostawy w/w substancji. W przypadku 

zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostawy w/w substancji, cena za 1kg produktu nie może ulec 

zmianie, a dostawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. 

 

Oprócz ceny proszę również o podanie: 

– możliwego terminu wykonania zamówienia - maksymalny termin 3 dni od daty zamówienia, 

– kartę charakterystyki i atest higieniczny PZH wyrobu 

– warunków płatności - faktura z terminem płatności 14 dni, 

 

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 23 maja 2018r. do godz. 10
00 

Do oferty proszę dołączyć kartę charakterystyki wraz z atestem PZH oferowanych produktów. 

 

Dopuszcza się złożenie oferty: 

– w formie pisemnej na adres:  Zarząd Oświaty Kultury i Sportu, ul. Olimpijska 1, 48-100 Głubczyce  lub 

– za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej na adres rzymzokisglubczyce@wp.pl 

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o terminie przeprowadzenia negocjacji 

lub podpisania umowy. 

Złożenie oferty nie zapewnia uzyskania zlecenia na wykonanie w/w zamówienia. 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami  Ryszard Rzym. 

Ofertę należy sporządzić według dołączonego załącznika nr 1. 

 

              DYREKTOR ZOKiS 

                               

                             Stanisław Krzaczkowski 
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