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Stębark, dnia 11.10.2022 r. 

 

Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku 

Stębark 1, 14-107 Gierzwałd  

tel. 89 647 22 27 

 

AG.373.13.2022.IS 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku, Stębark 1, 14-107 Gierzwałd zwraca się z prośbą o 

przedstawienie oferty na realizację zamówienia polegającego na dokonywaniu dostaw artykułów 

utrzymania czystości, chemii gospodarczej i artykułów higienicznych dla Zamawiającego. 

        

1. Dane Zamawiającego: 

Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku, Stębark 1, 14-107 Gierzwałd 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dokonywaniu dostaw artykułów utrzymania czystości, chemii 

gospodarczej i artykułów papierniczo-higienicznych do siedziby Zamawiającego w Stębark 1, 14-107 

Gierzwałd, zgodnie z asortymentem, jak w formularzu oferty, stanowiącym załącznik do niniejszego 

zapytania. 

 

3. Opis warunków udziału: 

 Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami do realizacji zamówienia.  

  

4. Wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału: 

a) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej. 

b) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymagań, o których mowa w pkt 3. 

 

5. Kryteria oceny ofert 

a. Ustala się następujące kryteria wybory najkorzystniejszej oferty:  

cena – waga 100 %  

Kryterium Cena 

Cn  

KC = ---------- x 100 (maksymalna liczba punktów w ocenianej pozycji)  

Cob  

gdzie:  

KC – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium   

Cn – najniższa zaoferowana cena  

Cob - cena zaoferowana w ofercie badanej  

 

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi 100 pkt  

 

b. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. oferty która otrzyma największą ilość 

punktów.  
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6. Termin realizacji zamówienia 

Przedmiot zamówienia będzie realizowany od dnia podpisania umowy przez okres 12 miesięcy.  

 

7. Termin związania ofertą 

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.  

a. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert 

b. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą. Wykonawca może przedłużyć termin związania z ofertą samodzielnie, zawiadamiając o 

tym Zamawiającego. 

c. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania z ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

8. Opis sposobu przygotowania oferty 

a) Oferta musi być sporządzona w języku polskim i napisana czytelnie.  

b) Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 

c) Ofertę podpisuje osoba uprawomocniona na podstawie stosownych dokumentów. 

d) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

 

9. Termin i miejsce złożenia oferty 

a) Ofertę wraz z załącznikami można przesłać droga elektroniczną jako zeskanowane dokumenty 

na adres: biuro@muzeumgrunwald.pl lub złożyć w formie pisemnej w sekretariacie Muzeum 

Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku, Stębark 1, 14-107 Gierzwałd. Oferta złożona w 

sekretariacie musi znajdować się w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu 

z oznaczeniem: Oferta na „Dostawy artykułów utrzymania czystości, chemii gospodarczej i 

artykułów papierniczo-higienicznych”,  

b) Termin złożenia ofert do 18 października 2022 r. do godz. 10.00. 

 

10. Informacje dodatkowe: 

a) Wybrany Wykonawca zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy. 

b) Wyznaczenie terminu podpisania umowy planuje się nie później niż 7 dni od dnia wyboru oferty 

najkorzystniejszej. 

c) W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną i wyboru oferty jako najkorzystniejszej 

oferent zostanie poproszony o złożenie dokumentów w formie papierowej, co stanowi warunek 

zawarcia umowy z oferentem. 

d) Niedopełnienie obowiązku podpisania umowy lub niedostarczenie wymaganych dokumentów 

do podpisania umowy w terminie zostanie uznane za uchylanie się od jej podpisania. W takim 

wypadku Zamawiający dokona wyboru innego Wykonawcy. 

e) Muzeum przewiduje/nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych  

f) Muzeum przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy Zmiana postanowień niniejszej 

umowy może nastąpić w sytuacji, gdy:  

 ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje 

konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę;  

mailto:biuro@muzeumgrunwald.pl


3 
 

 powstanie konieczność wprowadzenia zmian w zakresie terminów realizacji zamówienia na 

skutek obiektywnych przeszkód, które uniemożliwią realizację zamówienia lub osiągnięcie 

jego celów według pierwotnie przyjętego terminu realizacji zamówienia;  

 zaistnieją obiektywne przyczyny, z uwagi na które konieczne jest odstąpienie od realizacji 

części lub całości zamówienia;  

 dojdzie do kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej;  

 zachowanie istniejących postanowień Umowy będzie niemożliwe w skutek nakazów, decyzji, 

czy innego rodzaju rozstrzygnięć administracji publicznej;  

 okaże się to konieczne w celu umożliwienia realizacji Umowy w sposób zgodny z 

powszechnie lub miejscowo obowiązującymi przepisami prawa;  

 wynikną rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a 

zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy zgodnie z jej 

celem lub w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Wykonawcę i Zamawiającego;  

 wystąpi konieczność zmiany konta bankowego Wykonawcy;  

 ulegnie zmianie urzędowa stawka podatku VAT.  

g) Z postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta 

lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności 

na:   

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,   

 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,  

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  

 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia  w linii bocznej 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Załączniki: 

 

1. Formularz ofertowy ze wzorem oświadczenia 

 

 

 

 

....................................... 

    (pieczątka) 
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OFERTA 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 11.10.2022 r. dotyczące zamówienia  NR: AG.373.13.2022 

niniejszym składamy ofertę na realizację zamówienia polegającego na dokonywaniu dostaw 

artykułów utrzymania czystości, chemii gospodarczej i artykułów higienicznych dla 

Zamawiającego o następującej treści: 

 

 

Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z zakresem prac zamieszczonym w zapytaniu ofertowym 

oraz zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i zasadami, jak wyceniono w tabeli: 

 

……………………………………………… 

        (pieczątka wykonawcy)   

          

OFERENT: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

            (podać pełną nazwę, adres, tel/fax, NIP i Regon)   

 

Rodzaj artykułu Oferowana cena 
brutto za sztukę 

Orientacyjna ilość 
zamówienia w 

ciągu 12 miesięcy  
 

 
Uwagi 

1) MLECZKO czyszczące minimum 
700ml 
mleczko z mikrogranulkami, 
dedykowane do utrzymania 
czystości powierzchni takich jak: 
zlewy, naczynia emaliowane i ze 
stali nierdzewnej, wanny, brodziki, 
glazura czy blaty.    

   

 15  

2) Płyn do dezynfekcji i czyszczenia 
toalet z chlorem opakowanie 
minimum 5 l.   

 35  

3) Spray do czyszczenia powierzchni 
drewnianych, mebli, minimum 300 
ml.  

 

         10  

4) Płyn do mycia powierzchni 
uniwersalny, pojemność 5 l. np. 
SEPTIMA FLOWERS lub AJAX 
 Uniwersalny płyn do mycia o 
zapachu świeżych kwiatów. 
Przeznaczony do mycia gładkich 
powierzchni wodozmywalnych. 

 20  
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Nadaje się do czyszczenia płytek 
podłogowych i wykładzin PVC.  

 

5) Ręcznik papierowy biały w roli 2-
warstwowy, długość w rolce 60m 
szerokość minimum 20cm 

              
 

 150   

6) KIJ DREWNIANY  (do miotły/ 
mopa) z gwintem 

 6  

7) MIOTŁA – drewniana szczotka bez 
kija do zamiatania podłóg z 
włosiem PCV 

 

         6  

8) Wkład bawełniany do mopa 
speedy 40cm  
Wkład bawełniany z gumowym 
mocowaniem  

 17  

9) Płyn do szyb w sprayu minimum 
500 ml np. 
 Płyn do mycia okien, luster i     
innych szklanych  powierzchni. 
Usuwa brud i nadaje połysk 
czyszczonym powierzchniom. 
Szybkoschnący. Nie pozostawia 
smug. 

 50  

10) RĘKAWICE (para) gumowe, 
wielorazowe  

 30  

11) MYDŁO w płynie do dozowników 
TORK wkłady 1l  

 

   

12) MYDŁO ANTYBAKTERYJNE 
opakowanie 5l. 
do codziennego mycia. 
Zawierające składnik 
antybakteryjny. 

 24  

13) Papier toaletowy Jumbo 2-
warstwowy, biały. 
Średnica tulejki maximum-  6cm 
Średnica rolki minimum -19cm 
Ilość - 12 rolek w opakowaniu  
Cena za opakowanie 12 szt.  
 
 

 55  

14) Papierowy ręcznik w składce ZZ 
celuloza biały, ilość warstw -2 
Karton zawierający minimum 3700 
listków w kartonie/ cena za karton 
zbiorczy. 

 8  

15) Kostka do WC z koszykiem 
 

 210  
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16) ZMYWAK kuchenny gąbka, 
opakowanie 10 szt.   

 

 10  

17) ŚCIERKA domowa do zmywania 
opakowanie 3 szt., wiskoza; 

 10  

18) ŚCIERKA Z MIKROFIBRY 40x40cm              
 

40  

19) ŚCIERKA przeznaczona do 
czyszczenia SZKŁA I LUSTER 
40x40cm 

            40  

20) Zapas DO MOPA z MIKROFIBRY 
40CM płaski 

 15  

21) WYBIELACZ 1L np. ACE; 
 

 25  

22) MASECZKA OCHRONNA Z GUMKĄ 
jednorazowa; op. 50szt 
MEDYCZNA, cena za opakowanie 

 4  

23) PŁYN DO zmywania NACZYŃ 1l 
 

 10  

24) ODŚWIEŻACZ do pomieszczeń w 
aerozolu butelka minimum 0,6 l  
ok. 650 rozpyleń, 

         25  

25) WORKI na śmieci folia 120 litrów 
25 szt. w opakowaniu niebieskie 

 

         20  

26) WORKI na śmieci folia 120 litrów 
25 szt. w opakowaniu zielone  

        20  

27) WORKI na śmieci folia 120 litrów 
25 szt. w opakowaniu żółte 

 

         20  

28) WORKI na śmieci folia 60 litrów 50 
szt. w opakowaniu; czarne 

 

 30  

29) WORKI na śmieci folia 60 litrów 50 
szt. w opakowaniu; zielone 

         30  

30) WORKI na śmieci folia 60 litrów 50 
szt. w opakowaniu; żółte 

         30  

31) WORKI na śmieci folia 60 litrów 50 
szt. w opakowaniu; niebieskie 

         30  

32) WORKI na śmieci folia 20 litrów 50 
szt. w opakowaniu; białe  

 

         120  

33) WORKI na śmieci folia 240 litrów 
10 szt. w opakowaniu; czarne 

 

  100  

34) WORKI na śmieci folia 35 litrów, 
50 szt. w opakowaniu; czarne 

         30  
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35) Płyn do dezynfekcji powierzchni o 
działaniu: na bakterie, grzyby, 
prątki gruźlicy, wirusy otoczkowe, 
Adeno, Rota, inne. Kanister 5 l. 
Produkt do powszechnego 
stosowania oraz do zastosowania 
w obszarze medycznym. 

     4  

36) PŁYN do MYCIA POWIERZCHNI ZE 
STALI NIERDZEWNEJ 1l.  
Profesjonalny środek 
czystości, przeznaczony 
do czyszczenia, pielęgnacji 
i konserwacji powierzchni, 
urządzeń oraz elementów 
wykonanych ze stali 
kwasoodpornej. Nie pozostawia 
smug na powierzchni czyszczonej. 
 

          20  

37) Płyn lub żel do dezynfekcji rąk 
higienicznej i chirurgicznej, 
szerokie spektrum m.in. wirusy, 
bakterie, grzyby, 90% zawartości 
alkoholu 
kanister  5 l.  
Skuteczny w pełnym spektrum 
bakterii, drożdżaków i wirusów 
w tym: 
-Koronawirus 
-BVDV, 
-norowirus, 
-grypa A (H1N1), 
-rotawirus, 
-zapalenie wątroby typu B, 
-HIV, 
-MRSA 
-i innych. 
 

          6  

38) Stacja do dezynfekcji rąk 
bezdotykowa ze stojakiem 
(wolnostojąca) 

 1  

39) PŁYN (koncentrat) do mycia 
maszynowego, posadzki betonowe 
5l.  
Profesjonalny środek do 
codziennego mycia i pielęgnacji 
posadzek w obiektach 
wielkopowierzchniowych. 
Szybkoschnący i antypoślizgowy, 
nie pozostawia smug, nadaje 
przyjemny zapach. 
 

          15  
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40) WKŁADY DO PISUARU 
ZAPACHOWE  

   Pakowane po 2 szt.  

          120  

41) Płyn do spryskiwaczy letni 5l 
Zapachowy płyn, do stosowania 
w spryskiwaczach 
samochodowych w okresie letnim. 
Dobrze usuwa brud oraz osad 
drogowy z szyb i reflektorów 
samochodowych. Szczególnie 
skutecznie usuwa pozostałości 
owadów.  

           15  

42) Płyn do spryskiwaczy zimowy 5l 
Zapachowy płyn do stosowania 
w spryskiwaczach 
samochodowych w okresie 
zimowym. Odporny na działanie 
niskich temperatur do -22°C. 
Skutecznie usuwa lód, sól, brud 
oraz osad drogowy z szyb 
i reflektorów samochodowych. 
Zabezpiecza przed zamarznięciem 
i uszkodzeniem układu 
spryskiwacza.  

           15  

43) Udrażniacz do rur granulat op. 
minimum min. 700 gr.   

 15  

44) Kapsułki do zmywarki 3-
składnikowe opakowanie 100 szt.  
cena z opakowanie 100 szt.  

           5  

45) Komplet szufelka i zmiotka 
plastikowe  

 6  

46) Końcówka (główka) do szczotko do 
czyszczenia toalet czarna  

 20  

 

Zamówienie będzie odbywało się przez zgłoszenie telefoniczne lub e-mailem zapotrzebowania. 

Czas dostawy: nie później niż 72 h od zamówienia. 

  PODPISANO 

                                 ....................................................................................  

                                  Data, imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej 

                                  (osób uprawnionych) do reprezentowania wykonawcy 
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