
 
Pabianice, 02.12.2022 r. 

Szkoła Podstawowa nr 14 
Im. Stanisława Staszica 
95-200 Pabianice, ul. Ostatnia 15a 
NIP 7311235588 Regon 000213925 
tel. 422156253, 609811235 
fax 422156010 
 

Znak sprawy SP14.26.5.2022; SP14.26.6.2022; SP14.7.2022  
 

Wykonawca: 
Oferta otwarta 

 
 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
 
Szkoła Podstawowa nr 14 im. Stanisława Staszica ul. Ostatnia 15a, 95-200 Pabianice 
      (zamawiający) 

zaprasza do złożenia oferty na: 
Zakup środków czystości w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. 
 
Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. 
 
Przedmiot zamówienia: 
Załącznik nr 1. 
Środki czystości zamawiane są przez szkołę przez cały rok w różnych ilościach w zależności 
od zużycia. W odpowiedzi na zamówienie prosimy podać cenę jednostkową zgodnie z tabelą 
w załączniku. 
 
Dodatkowe warunki zamówienia: dostawa w cenie zamówienia 
 
Kryteria oceny ofert 100% cena. 
 
Oferty należy składać w sekretariacie szkoły, przesłać na adres email: 
sekretariat@spnr14pabianice.pl w terminie do dnia 16.12.2022 r. do godz. 14.00. 
Szczegółowych informacji w zakresie realizacji zamówienia udzieli: Justyna Pawlak 
Tel/fax: 422156253, email: sekretariat@spnr14pabianice.pl  
 
Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od 
zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyny oraz negocjacji ceny z 
wykonawcą wyłonionym w procedurze zamówienia. 
 
 
 

                                                                       
Dyrektor  

Szkoły Podstawowej nr 14 im. Stanisława Staszica 
mgr Beata Jaśkiewicz 
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Klauzula informacyjna przetwarzania danych – zapytanie ofertowe 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Stanisława Staszica 
w Pabianicach, reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą ul. Ostatnia 15a, 95-200 Pabianice, 
adres poczty e-mail: sekretariat@spnr14pabianice.pl  tel.: (42)2156253  

 1.2. Został powołany Inspektor ochrony danych osobowych i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za 
pomocą adresu e-mail iod2@synergiaconsulting.pl tel.: 693 337 954 lub pisemnie na adres 
Administratora wskazany w pkt. 1   

 1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie 

jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w procedurze 

zapytania ofertowego, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych na podstawie art. 2 

ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. (Dz.U. 2019 r. poz. 

2019, 2020 r. poz. 2320 ze zm.), dalej „ustawa Pzp” oraz art 162 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.0.869 z późn. zm.). 

 1.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 26 

września 2001 r. (Dz. U. z 2020r. poz. 695 ze zm.) oraz inne podmioty upoważnione na podstawie 

przepisów ogólnych.  

 1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały 

czas trwania umowy. 

 1.6. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych wynikających z zapisów zapytania ofertowego jest 

dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wyboru oferty 

Wykonawcy. 

 1.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

 1.8. Posiada Pani/Pan: 

 1.8.1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

 1.8.2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

 1.8.3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

 1.8.4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO 

 1.8.5) nie przysługuje Pani/Panu: 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych - osobowych; 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
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Załącznik nr 1  

Do Zapytania Ofertowego 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 
ŚRODKI CZYSTOŚCI i AKCESORIA 

 
 
 

Lp. Nazwa J.m. Nazwa Cena 
jednostkowa 
netto 

VAT Wartość 
jednostkowa 
brutto  
 

1. Płyn do podłogi Ajax 
lub Floor 5l 
 

Szt.     

2. Płyn do podłogi Ajax 
lub Floor 1l 
 

Szt.     

3. Domestos 700 ml 
 

Szt.     

4. Domestos 5l 
 

Szt.     

5. Cif mleczko 750 ml 
 

Szt.   
 

  

6.  Ajax proszek 450g 
 

Szt.      

7. Pronto do mebli 250 
ml 
 

Szt.   
 

  

8. Odświeżacz 
powietrza aerozol 
pojemność minimum 
300 ml 
 

Szt.     

9. Igo wybielinka 500 ml 
 

Szt.     

10. Meglio 750 ml 
 

Szt.     

11. Meglio 5l 
 

Szt.     

12. Meglio zapas 750 ml 
 

Szt.     

13. Płyn do mycia naczyń 
Ludwik 5 l 
 

Szt.     

14. Płyn do szyb 5 l 
 

Szt.     

15. Kret granulki 1 kg 
 

Szt.     

16. Melt do udrożniania 
rur 0,75l 

Szt.     

17. Worki na śmieci grube 
30 l 

Szt.     

18. Worki na śmieci grube Szt.     



60 l 
 

19.  Worki na śmieci grube 
120 l 
 

Szt.     

20. Szczotka drewniana 
do zamiatania 30 cm 
 

Szt.     

21. Szczotka drewniana 
do zamiatania 40 cm 

Szt.     

22. Szczotka drewniana 
do zamiatania 60 cm 

Szt.     

23. Kij drewniany do 
szczotki 

Szt.     

24. Mop paskowy z 
wiadrem 

Szt.     

25. Mop sznurkowy z 
wiadrem 

Szt.     

26. Mop sukienkowy z 
wiadrem 

Szt.     

27. Ścierki uniwersalne z 
mikrofibry 

Szt.     

28. Ścierki podłogowe z 
włókniny 

Szt.     

29. Gąbki do mycia 
naczyń (zmywaki) 

Szt.     

30. Zmywak druciak 
(spirala) 

Szt.     

31. Zmywak do teflonu Szt.     

32. Rękawice do 
sprzątania gumowe 
rozmiar s, m, l 

Szt.     

33. Rękawice lateksowe 
rozmiar s, m 

Szt.     

34. Papier toaletowy biały 
big role 

Szt.     

35. Papier toaletowy 
szary big role 

Szt.     

36. Papier toaletowy biały 
3 warstwowy małe 
rolki 

Szt.     

37. Ręczniki papierowe 
składane 
dwuwarstwowe typu 
ZZ, 20 opakowań w 
kartonie 

Op.     

38. Ręczniki papierowe w 
rolce- 2 szt. w 
opakowaniu 

Op.     

39. Płyn do mycia naczyń 
w zmywarkach 
gastronomicznych 
Medisept Mediclean 
540 Dishes, 10 l 

Szt.     



40. Płyn do płukania i 
nabłyszczania naczyń 
w zmywarkach gastro 
Medisept Mediclean 
550 Dishes, 5 l 

Szt.     

41. Pianka do 
czyszczenia 
przypaleń  Medisept 
Mediclean 530 Grill, 1l 

Szt.     

42. Pianka do 
czyszczenia 
przypaleń  Medisept 
Mediclean 530 Grill, 5l 

Szt.     

43. Środek do 
czyszczenia gresu 
Buzil Erolcid G491, 1l 

Szt.     

44. Środek do 
czyszczenia gresu 
Buzil Erolcid G491, 
10l 

Szt.     

45. Tenzi TopEfect Sanit 
1l 

Szt.     

46. Tenzi TopEfect Sanit 
5l 

Szt.     

47. Tenzi TopEfect Sanit 
10l 

Szt.     

48. Płyn do mycia 
powierzchni 
PCV/linoleum 10l 

 
Szt. 

    

49. Płyn do mycia 
posadzek Tenzi P-01, 
10l 

Szt.     

50. Tenzi Rubber Off 1l Szt.     

51. Spray do usuwania 
gum, śladów po 
oponach, kleju 1l 

Szt.     

52.  Pojemnik na ręcznik 
zz plastikowy 

Szt.     

53. Pojemnik na ręcznik 
zz metalowy 

Szt.     

54. Pojemnik na papier 
toaletowy big role 
plastikowy 

Szt.     

55. Pojemnik na papier 
toaletowy big role 
metalowy/stalowy 

Szt.     

56. Dozownik mydła w 
płynie plastikowy 

Szt.     

57. Dozownik mydła w 
płynie 
metalowy/stalowy 

Szt.     

 

 



W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert w zapytaniu ofertowym na sukcesywną 

dostawę środków czystości do Szkoły Podstawowej nr 14 w Pabianicach, oferujemy 

i oświadczamy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę brutto w wysokości: 

 

 
 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego 

zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego 

przygotowania oferty. 
 
 

 
 

 
 
 
 
…………………………………………………………………. 
                    (podpis i pieczątka składającego ofertę) 
 
 
 
 
 

 
 
 

ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO NALEŻNY 
PODATEK VAT  

ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO 

 
 
 
 
 

  


