MUZEUM
HISTORYCZNO· ARCHEOLOGICZNE
tel./fax (41) 330-45-50; 265-36-51
27 -400 Ostrowiec Św., ul. Świętokrzyska 37

rnp 661-10-33-606, REGON 291233313
Sudół, dnia 05.01.2015r.
AT.260.1.2015
ZAPYTANIE OFERTOWE
NR 1/2015
I.

Zamawiający:

Muzeum Historyczno-Archeologiczne
tel. 413304550,
II.

w Ostrowcu Św., ul. Świętokrzyska 37, 27-400 Ostrowiec Św.,

www.muzeumostrowiec.pl.

e-mail: sekretariat@krzemionkLinfo

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem

zamówienia są poniższe artykuły chemiczne i papiernicze w podanych ilościach:

Artykuł
Domestos

Ilość

5 szt.

Tytan (emulsja do podłóg) 5 I
Cytrus lub równoważny

5 szt.

(płyn do naczyń) 5 I

Ręcznik mini biały (12 szt. w worku)
Ścierka mikrofibra

5 szt.
15 worków

Glass lub równoważna

15 szt.

Końcówka do mopa mikrofibra

20 szt.

Kij do mopa wkręcany

5 szt.
5 szt.

Cif (mleczko 700ml)

5 szt.

Zmiotka + szufelka (komplet)
Worki na śmieci 120 I

30 opakowań

Worki na śmieci 60 I

70 opakowań

Worki na śmieci 35 I

20 opakowań

Rękawice latex

10 opakowań

Ścierka uniwersalna

(domowa)

10 opakowań

B opakowań
B szt.

Gąbka zmywak
11

Clin do szyb spray lub równoważny
Papier toaletowy

Cena x
ilość sztuk

B szt.

51

Ajax 51

VC 120 Pikasat

Cena
jednostkowa
brutto

500 mi

Jumbo lub równoważny

szary

(12 szt. w opakowaniu)
Ręcznik Cliver lub równoważny

(4000szt)

10 szt.
35 opakowań
30 opakowań

Płyn OP 1 (5 I)

5 szt.

Mydło w płynie 5 I

B szt.
30 szt.

Mydło w płynie 400 mi
Pronto aerosol lub równoważny
Ludwik lub równoważny

2S0ml

20 szt.

udrożniacz do rur 1kg

10 szt.

Ręcznik frotte SOx90
Ścierka do naczyń bawełniana

4Sx6S lub SOx70

Wiadro z wyciskaczem
Papier biały do wydruków

B szt.
10 szt.
5 szt.

i kopiowania A4/BOg/ml

BO ryz
RAZEM:

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

III.

Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta, zgodnie z załączonym formularzem
- cenę jednostkową

ofertowym,

brutto za każdy artykuł

powinna zawierać:

oraz cenę za ilość sztuk wg tabeli

- cenę brutto za całość zamówienia
Ceny artykułów

będą obowiązywać do dnia 31.12.2015r. Zamawiający będzie dokonywał

zamówień częściowych wg potrzeb do dnia 31.12.2015r. Faktury będą wystawiane
zakupie. Zamawiający

dopuszcza możliwość

po każdym

zakupu większej lub mniejszej ilości danego

artykułu niż podane w tabeli oraz zamiany na inny artykuł, bądź dokupienie artykułu nie
zawartego w tabeli.
IV.

Miejsce i termin składania ofert:
1.

Oferty

należy składać w sekretariacie Muzeum Archeologicznego

Sudół 135a, 27-400 Ostrowiec Św., lub za pośrednictwem
sekretariat@krzemionki.info
2.

i Rezerwatu Krzemionki,

poczty elektronicznej

na adres:

do dnia 20.01.2015r. do godz. 15.30.

Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 21.01.2015r., a wynik wyboru

najkorzystniejszej

oferty zostanie ogłoszony o godzinie 15.00 w Muzeum Archeologicznym
Krzemionki, Sudół 135a oraz na stronie internetowej

i Rezerwacie

www.muzeumostrowiec.pl

3.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryteriów:

cena -100%.
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