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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp) 

 

na: 

zakup i dostawę   środków czystości   dla  potrzeb Powiatowego Centrum Medycznego w 

Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

 

Z- 08 /2018 

 

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30.000 EURO 

 

 

 

 

………………………………… 

    ZATWIERDZAM  

 

 

 

 



 

1 ZAMAWIAJ ĄCY  

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu spółka z ograni czon ą odpowiedzialno ścią- 
podmiot leczniczy  

Adres: ul. Ks. Piotra Skargi 10 , 05-600 Grójec 
Telefon: (0-48)  664  faks: (0-48) ; e-mail: sekretariat@pcmg.pl  
Godziny urzędowania od 7:30  do 15:30. 
Konto bankowe. :  61 1020 1042 0000 8302 0363 3443 
NIP: 797-201-92-61  Regon: 142 20 35 46 

OZNACZENIE POSTĘPOWANIA  

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: PCMG/Z-08/2018. 
Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane 
oznaczenie. 

2 TRYB POSTĘPOWANIA 

3.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie otwartego zapytania 
ofertowego, zwanego dalej „ZO” , na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). 

3.2 Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia mają zastosowanie postanowienia niniejszego „Zapytania ofertowego” a w sprawach 
nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, 
poz. 93, z późn. zm.). 

3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

3.1 Przedmiotem zamówienia jest:  zakup i dostawa środków czysto ści.  

3.2 Określenie przedmiotu oraz zakres zamówienia: 

 

  

Lp właściwości Jedn. 
miary 

ilość 

1 Uniwersalny płyn do mycia powierzchni: podłogi, ściany, kafelki 
właściwościach zmiękczających powierzchnię, dobrze usuwający 
brud, różne zapachy.  Rozpuszczający się w zimnej i ciepłej wodzie. 
Opakowania 1 l lub więcej .   

litry 400 

2 Środek do gruntownego czyszczenia podłóg maszyną szorującą . 
Zastosowanie: do wszystkich rodzajów podłóg odpornych na 
działanie środków zasadowych. Musi usuwać silne zabrudzenia 
,zaskorupiały brud, sadzę ślady po wózkach ,butach. Preparat o 
przyjemnym zapachu, nie pozostający smug i zacieków, nie 
wymagający spłukania. 
Dozowanie: 1:20 DO 1:10, 
PH -14 
Gęsto ść: 1,05-1,06 g/cm3 
Opakowanie:  5 l lub więcej 

litry 100 

3 Silnie działający, bezzapachowy preparat do zmywania starych 
powłok woskowych i polimerowych na powierzchniach odpornych na 
alkalia typu lastrico, PCV, gres, terakota. Przeznaczony do 
stosowania przed położeniem nowych warstw ochronnych. Zalecany 
również do gruntownego czyszczenia płytek gresowych i innych 

litry 60 



twardych posadzek. Preparat niskopieniący. Odpowiedni zarówno do 
mycia ręcznego jak i maszynowego. Tylko do użytku 
profesjonalnego. Opakowanie 5 l lub więcej. Opakowanie: 5 l lub 
więcej 

4 Produkt przeznaczony do czyszczenia silnie zatłuszczonych i 
przypalonych  garnków, patelni, opiekaczy, piecy konwekcyjno-
parowych i innych urządzeń kuchennych, charakteryzujący się 
wysoką zdolnością czyszczenia, usuwa zaskorupienia i przypalenia. 
Dozowanie : gotowy do użycia 
pH:  12.9 do 13.9 [stęż.(%w/w): 100%] 
Opakowanie: 750 mil  lub więcej 

litry 150 

5 Kostka do wc zapachowa zawieszka dopuszczam wkłady 
uzupełniające 

Szt. 250 

6 Mleczko do czyszczenia kuchenek, zlewów, wanien ,na bazie 
podchlorynu sodu, bez zapachu chloru opakowanie nie mniej niż 500 
ml, 

litry 250 

7  Środek przeznaczony do stosowania w myjniach dezynfektorach  Do 
uniwersalnego stosowania w maszynach z pompa dozująca do  
mycia narzędzi chirurgicznych oraz mikrochirurgicznych, 
endoskopów sztywnych, narzędzi z tworzyw sztucznych (np. 
anestezjologicznych, 
urologicznych i stomatologicznych) preparat do narzędzi 
aluminiowych oraz narzędzi z tytanu, Opakowanie: 1 l lub wi ęcej      

litry 10 

8 Płyn do czyszczenia wanien. Nadający się do przywracania  
dawnego blasku wannom do hydromasażu, wirówkom i innym. Dzięki 
swemu składowi chemicznemu, szybko i sprawnie odkamienia dysze 
i inne elementy  
zabrudzone przez długotrwałe użytkowanie, Opakowanie: 1 l lub 
więcej  

litry 10 

9 Mydło bhp myjąco - dezynfekujące zagęszczone w płynie 
Opakowania: 5l lub wi ęcej  

litry 1 250 

10 Odświeżacz stojący w żelu o miłym zapachu Szt. 210 

11 Płyn do naczyń, nie pozostawiający zacieków na umytych 
powierzchniach, nadaje im połysk bez konieczności wycierania do 
sucha oraz zapewnia ochronę i pielęgnację dłoni. Zawierający wodny 
roztwór kwasów sólfonowych mniej niż 6% o gęstości względnej min 
1,04 g/cm3., nie mętny dobrze się pieniący o przyjemnym zapachu, 
dobrze usuwający tłuste zabrudzenia, wydajny, Opakowanie: 5 l lub 
więcej  
pH:  5,3 - 5,8. 

   litry 500 

12  Preparat przeznaczony do konserwacji i polerowania powierzchni 
pionowych wykonanych ze stali nierdzewnej, w szczególności 
chłodziarek, zamrażarek, drzwi i ścianek piekarników itp. O 
właściwościach rozpuszczania się w wodzie; w butelce z 
dozownikiem max.750ml 

   litry 8 

13 
 

Silnie skoncentrowany płyn do usuwania osadów mineralnych ze 
zmywarek, bemarów, kotłów i ekspresów do kawy; o szybkim i 
skutecznym działaniu; zawierający substancje chroniące 
powierzchnie przed korozją. 
Dozowania:  30-200ml/l 
pH: 0.2 do 0.5[ stęż.(% w/w): 100%] 
opakowania: 5 l lub wi ęcej 

  litry 175 

14 Płyn do szyb, klarowny z dodatkiem alkoholu, nie pozostawiający litry 380 



smug, w pojemnikach z rozpylaczem o pojemności min 0,75 

15  
Płyn czyszcząco - dezynfekujący do toalet zabija bakterie i wirusy, 
dobrze usuwa kamień, czyści zabrudzenia organiczne, różne 
zapachy, zagęszczona konsystencja może być używany na różne 
powierzchnie bezpośrednio jak i po rozcieńczeniu o pojemności 1l 
lub więcej,  

litry 600 

 
16 

 
Aerozol przeciw kurzowi usuwa kurz, delikatnie czyści nadając 
połysk bez smug. Produkt przeznaczony do czyszczenia różnych 
powierzchni np. kamienia mebli, drewna szkła, sprzętu rtv, 
pojemność nie mniej niż 250 ml,  

Szt. 40 

17 Proszek o właściwościach  piorąco- dezynfekujących, dobrze się 
pieniący, wybielający Opakowanie:15 kg  

Szt. 15 

18 Środek(granulki) do udrażniania rur kanalizacyjnych, o 
właściwościach rozpuszczających powstałe zatory, poj nie mniej niż 
500 g,  

Szt. 40 

19 
 

Tabletki do zmywarki, opakowanie 56 szt. lub więcej  opak 15 

• Produkty muszą posiadać wymagane certyfikaty  

• Każdy produkt musi posiadać kartę charakterystyki 

3.3 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

4 TERMIN RELIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Termin realizacji umowy  - 12 miesi ęcy od daty zawarcia umowy. 

5 WYMAGANE DOKUMENTY  

6.1 aktualny odpis z wła ściwego rejestru  albo aktualne za świadczenie o wpisie do ewidencji 
działalno ści gospodarczej,  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia 
do ewidencji działalności gospodarczej (nie dotyczy osób fizycznych). Powyższy dokument musi 
być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

6.2 oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowane przez niego w przetargu produkty są dopuszczone do 
obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadają aktualne świadectwa rejestracji, i że 
świadectwa zostaną udostępnione na każde żądanie Zamawiającego oraz że Wykonawca 
posiada aktualne karty charakterystyki zaoferowanych produktów  i udostępni je na każde 
żądanie Zamawiającego. 

6.3 materiałów okre ślających parametry oferowanego produktu tj. materiałów producenta, 
folderów, opisów lub katalogów, itp. materiałów potwierdzających spełnianie wymagań 
określonych przez Zamawiającego w pkt 4.2 ZO. 

6 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  

7.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

7.2 Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania Ofertowego. 

7.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

7.4 Oferta musi zawierać wypełniony formularz  ofertowy (zgodny w treści z wzorem do niniejszego 
ZO),  formularz specyfikacji cenowej , oraz dokumenty wskazane w pkt. 6 ZO .  

7.5 Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 



7.6 Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano 
zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności 
gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca(e) ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to 
musi ono w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Dokumenty 
składające się na ofertę – inne niż pełnomocnictwa – mogą być złożone w oryginale lub kserokopii 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

7.7 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert. 

7.8 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę, będzie stosował zasady 
określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. 
U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).  

7.9 W przypadku, gdy Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych dokumentów, złożone 
dokumenty będą nieczytelne lub będą budziły wątpliwość co do ich prawdziwości Zamawiający 
zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. 
Niezłożenie przez Wykonawcę lub mimo wezwania nieuzupełnienie w wymaganym terminie tych 
dokumentów skutkuje odrzuceniem oferty. 

7.10 Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji 
rachunkowych dokonanych poprawek. 

7.11 Złożenie oferty niespełniającej wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym, 
skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

7.12 Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę 
sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na 
język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

7.13 Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego 
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą 
(firmą) i adresem Wykonawcy oraz zaadresowane: 

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu spółka z ograni czon ą odpowiedzialno ścią 
ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec  

i opisane: „Oferta na zakup i dostaw ę środków czysto ści  (PCMG/Z-08/2018). Nie 
otwiera ć przed dniem   15.03.2018 r., do godz.  10:30 ”   

7.14 Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej 
oferty lub ją wycofać. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty winny być doręczone 
Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. 
Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno być opakowane tak, jak 
oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem, odpowiednio: 
„ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

8 MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT  

8.1. Oferty winny być złożone w siedzibie Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością  przy ulicy ks. Piotra Skargi 10, w Sekretariacie I piętro 
budynek D, w terminie do  15.03.2018 r. do godziny    10:00.  

8.2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie 
zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 

9. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJA ŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI ZAPYTANIA 
OFERTOWEGO, INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę Z WYKONAWCAMI 
ORAZ SPOSOBIE PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

9.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści ZO. 
Zamawiający niezwłocznie zamieści odpowiedź na zapytania na swojej stronie internetowej: 
www.pcmg.pl (w zakładce: „zamówienia publiczne” – „ aktualnie prowadzone”). 

9.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ZO wpłynął w dniu składania ofert, zamawiający może 
pozostawić wniosek bez rozpoznania.  
 
 



9.3. Pytania należy kierować na adres:  
 

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu spółka z ograni czon ą odpowiedzialno ścią 
ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec 

fax: (48) 48 664  21 81 
e-mail: sekretariat@ pcmg.pl 

9.4. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami nw. Osoby: 

9.4.1. Joanna Czarnecka   tel.  (48) 664 91 36 

9.5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane przez strony 
za pomocą faksu lub e-maila. W tym wypadku każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 
potwierdza fakt otrzymania faxu lub e-maila.  

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje należy kierować na adres:  

 

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu spółka z ograni czon ą odpowiedzialno ścią 
ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec 

fax: (48) 48 664  21 81 
e-mail: sekretariat@ pcmg.pl 

 

10. TERMIN, DO KTÓREGO WYKONAWCA B ĘDZIE ZWIĄZANY ZŁOŻONĄ OFERTĄ 

10.1  Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu składania ofert. 

11. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT  

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ks. Piotra Skargi 10, Budynek D, Sala 
konferencyjna I piętro  w dniu  15.03.2018 r. o godzinie 10:30  . 

12. INFORMACJA O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT  

12.1  Osoba wyznaczona przez Zamawiającego otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w 
pkt 11. Otwarcie ofert jest jawne .  

12.2  Bezpośrednio przed otwarciem ofert osoba wyznaczona przez Zamawiającego do 
prowadzenia postępowania poda kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert wyznaczona przez Zamawiającego osoba 
odczyta nazwę (firmę), adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje 
dotyczące ceny oferty i terminu płatności. 

13. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ  

13.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 
kryteriami i ich  znaczeniem: 

 Kryterium Znaczenie kryterium w %  

1 Cena brutto oferty 95 

2 Termin płatności  5 

 
Zasady oceny kryteriów: 
 
1) w kryterium „cena brutto oferty”  o wadze 95 %, ocena ofert zostanie dokonana przy 

zastosowaniu następującej formuły: 

                                                                     najniższa cena oferty brutto  
           liczba punktów oferty ocenianej =   cena oferty ocenianej brutto    x  100  x  95% 

 
Oferta z najniższą ceną otrzyma 95 pkt 



2) w kryterium „termin płatno ści”  o wadze 5 %, ocena ofert, niepodlegających odrzuceniu, 
zostanie dokonana wg następującej reguły: 
a. Wykonawca, który wska że termin płatności 60 dni – otrzyma 5 punkty. 
b. Wykonawca, który wska że termin płatności 30 dni – otrzyma 0 punktów.  
c. Gdy Wykonawca w formularzu oferty nie wskaże terminu płatności – oferta zostanie 

potraktowana jak złożona z terminem płatności 30 dni – Wykonawca nie otrzyma 
punktów w kryterium. 

d. W przypadku wskazania terminu pośredniego (np. 45 dni), Zamawiający nie przyzna 
punktów w zakresie kryterium termin płatności. Punkty w zakresie w/w kryterium są 
przyznawane za terminy określone w ppkt a i b.  

13.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma łącznie najwyższą liczbę 
punktów.  

13.3. Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
13.4. W przypadku wpłynięcia jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu Zamawiający nie będzie 

dokonywał jej oceny punktowej. 
13.5. Jeżeli dwie lub więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans kryteriów Zamawiający 

spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 
13.6. W przypadku gdy dwie lub więcej ofert otrzyma tę samą liczbę punktów Zamawiający nie 

będzie dokonywał dla tych ofert zaokrągleń.  
13.7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
13.8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy 
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

14. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

15. UDZIELANIE ZAMÓWIENIA  

15.1  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w niniejszym ZO i stanowi ofertę najkorzystniejszą z punktu 
widzenia przyjętych  kryteriów, z zastrzeżeniem pkt 13.  

15.2  Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana.  

15.3  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 

15.4  Wzór umowy stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.  

15.5 Złożenie oferty przez Wykonawcę jest równoznaczne z akceptacją wzoru umowy.  

16. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY  

16.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę i przedstawiona w formularzu specyfikacji 
cenowej (Załącznik Nr 1 do formularza oferty). 

16.2. Przy sporządzaniu oferty Wykonawca uwzględnia wszystkie wymogi, o których mowa w 
niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i  ujmuje wszelkie koszty związane z 
wykonywaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania 
przedmiotu zamówienia.  

16.3  Ceny określone przez Wykonawcę nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia i nie będą 
podlegały waloryzacji. 

16.4. Wszelkie rozliczenia, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,  będą prowadzone w PLN. 


