
WOJEWODZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROSLIN I NASIENNICTWA 
w Bydgoszczy 

Plop 

Bydgoszcz 2023.03.24 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

1. Zamawiajqcy : WojewOdzki Inspektorat Ochrony Rollin i Nasiennictwa w Bydgoszczy, 

ul. Cieplicka 7 zaprasza do udzialu w postcpowaniu na: 

"Dostawc grodkow czystoki dla WIORiN w Bydgoszczy" 

2. Opis przedmiotu zamowienia: specyfikacja ilokiowa i jakokiowa podana jest w tabeli 

oni2e : . 	, 

L.p. Nazwa asortymentu Hose 

1.  Reczniki papierowe 2 warstwowe, 100 % celulozy, dl. min 10 m (rolki) 400 

2.  Worki na smieci czarne, mocne 120 1. ( 1 rolka min. 10 szt.) (rolki) 20 

3.  Worki na gmieci czarne, mocne 60 1. ( 1 rolka min. 10 szt.) (rolki) 50 

4.  Worki na §mieci czarne, mocne 35 1. ( 1 rolka min. 10 szt.) (rolki) 50 

5.  Plyn do mycia okien z pompkq poj. min. 500 ml (szt.) 20 

6.  Plyn/2e1 do czyszczenia i dezynfekcji toalet poj. min. 750 ml (szt.) 20 

7.  Mleczko do czyszczenia bialych nawierzchni poj. min. 750 ml (szt.) 10 

8.  Plyn do mycia kafli w sprayu poj. min. 750 ml (szt.) 10 

9.  Plyn uniwersalny do czyszczenia podlog poj. min 1000 ml (szt.) 50 

10.  Plyn do naczyn poj. min 1000 ml (szt.) 20 

11.  Mydlo w plynie poj. min 1000 ml ( szt.) 40 

12.  Zel na kamien i rdzc poj. ok . 500 ml (szt.) 10 

13.  Scierki do naczyn (op. po 10 szt.) szt. 20 

14.  Scierki z mikrofibry (szt.) 40 

15.  Odkamieniacz do czajnika (szt.) 20 

16.  Gqbki do mycia naczyn (op. po 10 szt.) (op.) 20 

17.  Mop koncowka 20 

3. Termin wykonania zamowienia: do 20 kwietnia 2023 r. 

4. Zamawiajqcy ustala nastcpujqce kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej 

Kryterium „cena": znaczenie - 100 %. 

5. W postcpowaniu o udzielenie zamowienia korespondencja (pytania, zawiadomienia, 

inne) miedzy Zamawiajqcym i wykonawcq odbywa6 sic bcdzie drogq elektronicznai 

da-bydgoszczPpiorin.gov.pl  lub pisemnie. 

6. Osoba upowaniona do kontaktu z wykonawcami 

Agata Wroblewska tel. 52/3609637, 41, mail: da-bydgoszcz@piorin.gov.pl  

WojewOdzki lnspektorat Ochrony Roglin i Nasiennictwa w Bydgoszczy 
ul. Cieplicka 7, 85-377 Bydgoszcz 

tel. 52 360-96-41, fax: 52 379-78-28 
wi-bydgoszcz@piorin.gov.pl  

piorin.gov.pliwiorin/kujawsko-pomorskie/  



7. Sposob przygotowania oferty: 
1) Oferty sporzqdzone w jczyku polskim naleZy przekazywaa do Zamawiaj4cego w jednej 

z ponitszych form: 
a) drogq elektronicznq (podpisany skan, podpis elektroniczny) na adres: 

wi-bydgoszcz@piorin.gov.pl   

b) pisemnie (pocztg, kurierem lub osobigcie) - w zamknietej kopercie oznaczonej 

nazwg postcpowania - do siedziby Zamawiajqcego na adres: 
Wojewodzki Inspektorat Ochrony Rollin i Nasiennictwa w Bydgoszcz, 
ul. Cieplicka 7, 85-377 Bydgoszcz (sekretariat) 

2) Oferta powinna bye podpisana przez Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji 
okreglonymi w dokumencie rejestrowym Wykonawcy lub przez osobq upowaZniong 

do skladania (Awiadczeti jego imieniu. 
3) Oferty zioZone po wyznaczonym terminie nie bed rozpatrywane. 

8. Termin skladania ofert 
Oferty naleZy zioZye do dnia 5 kwietnia 2023 r. do godz. 10.00 

9. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo: 
1) odrzucenia oferty, kt6ra nie spelni okreglonych przez Zamawiajqcego wymagari, 

2) wezwania Wykonawcy do ziolenia wyjagnieri w zakresie ceny, kt6ra bcdzie budzila 

wqtpliwoki Zamawiajgego, 
3) wezwania Wykonawcy do ziozenia wyjagnieri tregci oferty zawierajgej informacje 

budzge wqtpliwoki Zamawiajacego, 

4) wezwania do ziolenia ofert dodatkowych, w przypadku gdy zostanq zioZone dwie lub 
wiccej ofert o takiej samej cenie lub z takim samym bilansem ceny i pozostalych 

kryteriow oceny ofert, 

5) uniewaZnienia postepowania. 

10. W zalgczeniu do zaproszenia przesylamy. 
1) formularz ofertowy, 
2) projekt umowy, 



miejscowok, data 

nazwa wykonawcy, pieczge firmowa 

adres 

OFERTA 

NA DOSTAWE SRODKOW CZYSTOSCI DLA WIORIN W BYDGOSZCZY PRZY UL. CIEPLICKIEJ 7 

L.p. Nazwa asortymentu Iloie Cena 
jedn. 

brutto 

Wartoge 
brutto 

1.  Reczniki papierowe 2 warstwowe, 100 % celulozy, 
	 dl. min 10 m (rolki) 

400 

2.  Worki na gmieci czarne, mocne 120 1. ( 1 rolka min. 
10 szt.) (rolki) 

20 

3.  Worki na gmieci czarne, mocne 60 1. ( 1 rolka min. 
10 szt.) (rolki) 

50 

4.  Worki na gmieci czarne, mocne 35 1. ( 1 rolka min. 
10 szt.) (rolki) 

50 

5.  Plyn do mycia okien z pompkq poj. min. 500 ml 
(szt.) 

20 

6.  Plyn/2e1 do czyszczenia i dezynfekcji toalet poj. 
min. 750 ml (szt.) 

20 

7.  Mleczko do czyszczenia bialych nawierzchni poj. 
min. 750 ml (szt.) 

10 

8.  Plyn do mycia kafli w sprayu poj. min. 750 ml (szt.) 10 

9.  Plyn uniwersalny do czyszczenia podlog poj. min 
1000 ml (szt.) 

50 

10.  Plyn do naczyli poj. min 1000 ml (szt.) 20 

11.  Mydlo w plynie poj. min 1000 ml ( szt.) 40 

12.  Zel na kamien i rdzc poj. ok . 500 ml (szt.) 10 

13.  Scierki do naczyri (op. po 10 szt.) szt. 20 

14.  §cierki z mikrofibry (szt.) 40 

15.  Odkamieniacz do czajnika (szt.) 20 

16.  Gqbki do mycia naczyri (op. po 10 szt.) (op.) 20 

17.  Mop koncowka 20 

Razem 



Wartoge zamowienia wynosi: 	 zi brutto 

Slownie ( 	 ) 

Termin dostawy: do 20 kwietnia 2023 r. 

Termin zaplaty : 30 dni od zrealizowania zarnowienia i przedlolenia faktury VAT. 

podpis osoby upowaznionej 



Projekt umowy 
na dostawg s'rodkow czystaci 
dla WIORiN w Bydgoszczy 

UMOWA 
zawarta w dniu 	pomiedzy 

Wojewodzkim Inspektoratem Ochrony Rollin i Nasiennictwa w Bydgoszczy,  ul. Cieplicka 7, 

85-377 Bydgoszcz, NIP 967-11-36-257, Regon 093034877, zwanym w treki umowy Kupujqcym, 

ktorego reprezentuje: 

••• ••• ••• MMMMMM Aran. .. ••• ............... ••• ••• • .......... 

a: firma 	 zwanq dalej Sprzedawcq,  ktorego reprezentuje: 

II ••• 	•• 	... 	•• •• 	•• 	Ill • 

zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamowien publicznych 
( Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiajqcy i Wykonawca, okreglani dalej rownie2 indywidualnie 

„Strong"  lub lacznie  „Stronami", zawierajq Umowc o nastcpujqcej treki: 

§1 

Przedmiotem zamowienia jest zobowiazanie sic przez Sprzedawcg  do dokonania w terminie do dnia 

20 kwietnia 2023 r. jednorazowej dostawy grodkow czystoki wg wyszczegolnienia asortymentu 

w tabeli i zgodnie z Palistwa ofertq cenowq z dnia 	 r. 

L.p. Nazwa asortymentu Iloie 

1.  Reczniki papierowe 2 warstwowe, 100 % celulozy, dl. min 10 m (rolki) 400 

2.  Worki na §mieci czarne, mocne 120 1. ( 1 rolka min. 10 szt.) (rolki) 20 

3.  Worki na Smieci czarne, mocne 60 1. ( 1 rolka min. 10 szt.) (rolki) 50 

4.  Worki na Smieci czarne, mocne 35 1. ( 1 rolka min. 10 szt.) (rolki) 50 

5.  Plyn do mycia okien z pompka poj. min. 500 ml (szt.) 20 

6.  Plynhel do czyszczenia i dezynfekcji toalet poj. min. 750 ml (szt.) 20 

7.  Mleczko do czyszczenia bialych nawierzchni poj. min. 750 ml (szt.) 10 

8.  Plyn do mycia kafli w sprayu poj. min. 750 ml (szt.) 10 

9.  Plyn uniwersalny do czyszczenia podlog poj. min 1000 ml (szt.) 50 

10.  Plyn do naczyn poj. min 1000 ml (szt.) 20 

11.  Mydlo w plynie poj. min 1000 ml ( szt.) 40 

12.  Zel na kamien i rdze poj. ok . 500 ml (szt.) 10 

13.  §cierki do naczyn (op. po 10 szt.) szt. 20 

14.  Scierki z mikrofibry (szt.) 40 

15.  Odkamieniacz do czajnika (szt.) 20 

16.  Gqbki do mycia naczyli (op. po 10 szt.) (op.) 20 

17.  Mop koncowka 20 



§2 
1. Wartog6 zamowienia ustala sie na kwote brutto 	  z1 (slownie: 	 ). 
2. NaleZnoge zostanie uregulowana przelewem na konto bankowe Sprzedawcy po zrealizowaniu 
zamowienia i przedlo±eniu faktury VAT w terminie do 30 dni. 

§3 
1. Odbior przedmiotu zamowienia nastqpi w WIORiN w Bydgoszczy przy ul. Cieplickiej 7 na podstawie 
protokolu podpisanego przez upowaZnionego przedstawiciela Kupujacego i Sprzedawcy. 
2. Koszt dostawy w.w. przedmiotu zamowienia ponosi Sprzedawca. 

§4 
1. W razie stwierdzenia wad jakokiowych lub brakow ilokiowych Kupujacy zawiadomi Sprzedawcy 
protokolem stwierdzajqcym wady i braki ilokiowe w ciqgu 14 dni od daty wykonania zamowienia. 
2. Sprzedawca zobowijzuje sic do przyjecia zwrotu i wymiany wadliwego towaru oraz pokrycia 
kosztow transportu z tym zwiqzanych. 

§5 
1. Strony postanawiajq, Ze obowiqzujqcq je forme odszkodowania stanowiq kary umowne. 
2. W przypadku nie dotrzymania terminu dostawy, okreglonego w niniejszej umowie, Sprzedajacy 
zaplaci Kupujgcemu kare umownq w wysokoki 0,02 % od wartoki zamowienia za ka2dy dzieri zwtoki. 
3. MoZliwe jest dochodzenie odszkodowania z tytulu szkod przewy2szajqcych kary umowne na 
zasadach ogolnych. 

§6 
Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa2noki. 

§7 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszq umowq majq zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 
2. Spory jakie mom wyniknqa z realizacji umowy strony poddajq rozstrzygnicciu Sqdu 

wtakiwego dla Kupujacego. 

§8 
Umowe sporzqdzono w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach, w tym jeden dla Sprzedawcy, dwa dla 
Kupujacego. 

KUPUJACY 	 SPRZEDAWCA 
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