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Dom Pomocy SpoŁęcznej
Huwniki t27,37-743 Nowosiółki Dyd. woj. podkarpackie

tel./fax (016) 67I 94 50,
e-mail dps @dpshuwniki.p1, http : l l dpshuwniki. pl

SG.26.t.I.202I Huwniki, dnia 1 kwietnia 20żI r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

dlazamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartoŚci
kwoty określonej w art.Z ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia IL09.20I9 r. Prawo zamówień
publicznych.
Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady uczciwej koŃurencji i równego

traktowania Wykonawców.
Zamawiający:
Powiat Przemyski - Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach, Huwniki Iż7,
37 -7 43 Nowosiółki Dydyńskie,
Zapraszado złożeniaofert na wykonanie zadaniapn.: Dostawa środków crystości i arĘkułów
chemicznych dla Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

I) Zanówienie obejmuje dostawę środków czystości i artykułów chemicznych dla

Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach, wy szczególnionych w formularzach

cenowych zapytania ofertowego.

2) Przedmiot zamówienia składa się z dwóch części, tj.

Część 1: Dostawa chemii gospodarczej i środków czystości (zń.2 a)

Częśó 2: Dostawa chemii profesjonalnĄ orazmedycznych środków dezynfekcyjnych
(zał.2b)

3) Dostawa środków czystości i artykułófu chemicznych na potrzeby Zamawiającego

następowaó będzie partiami ( średnio I razna 2 miesiące) , a wielkośókłżdej partii

wynikaó będzie z jednostronnych dyspozycji ZamawiĄącego zgłoszonej w formie

mailowej ptzez Zamawiaj ącego.
4) Dostawa realizowanabędzie w terminie 7 dni roboczych od daty złożenia

zamówienia.
5) Przyjęcie towaru następowaó będzie w siedzibie Zamawiającego po sprawdzeniu

ilości dostarczonej partii towaru, w dni robocze w godzinach7 - 13.

6) Dostawa obejmuje wniesienia towaru do magazynu i ńożenie go w miejscu

wskazanym ptzez magazyniera.

7) Dostarczaneptzez Wykonawcę artykuły będą zgodne zrymaganymi w Polsce

przepisami i normami.

2. Termin realizacjiprzedmiotu zamówienia: I maja202l r. do 30 kwietnia 2022 r.

3. Okres gwarancji |ub przydatności do vżycia: 12 miesięcy od daty dostawy.

4. WaruŃi płatności: przelew na wskazany w fakturze nr konta Wykonawcy w terminie

2I dniod daty dostawy i wystawienia faktury przez Wykonawcę.

5. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert: nĄniższa cena (wartośó brutto dla każdej

części przedmiotu zamówienia)



6. Sposób przygotowaniai złożenia oferty:

1) Ofertę może ńożyć przedsiębiorca prowadzący dziŃ,alnośó gospodarcząw zakresie

zgodnym z przedmiotem zamówienia

2) Ofertę na\eży sporządzic w formie pisemnej w języku polskim.

3) Dopuszczasię składanie ofert częściowych. Wykonawcamoże złożyÓ ofertę na

całość zamówieni atj. na dwie części lub na poszczegóIne wybrane częŚci

zamówienia.

4) Ofertę należy sporządzićzgodnie ze wzoręm załączniknr 1 do zapytania

ofertowego orazzałącznik2ail\ub załącznik 2b. Ofęrta opatrzona datą powinna byĆ

podpisana przez Wykonawcę.

5) Koperta z ofertą (zał. nr I) vlraz z zń. nr Zaillub nr 2b, powinna byó opatrzona

nazwąi adresem Wykonawcy i posiadać oznaczenie: Dostawa środków czystoŚci

i arĘkułów chemicznych dla Domu Pomocy Społeczne w Huwnikach- nie

otwierać przed 9.04.202l godz. 1 1 :00

7. Ofertę należy ńożyó w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) do dnia9.04.20Ż1 r. do

godziny 10:45

8. Termin otwarcia ofert: 9 kwietnia 202I t., godz. 11:00.

9. osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami: Maria Tokarska - Żywczak. tel.:

16 67194 50 e-mail: dps@dpshuwniki.pl

1 0. Informacj e dodatkowe:

I) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta do wyjaśnienia

treści złożonej oferty. t

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania

ofertowe go bez podani a uzasadnienia.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

1. Zgodnie zart. 13 ust.l i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)20161679 zdniaŻl
kwietnia 2016 r. w sprawie oóhrony osób fizycznychw związkuzprzetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. |Jrz.|JEL 1l9 z04.05,2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, ze:

a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dom Pomocy Społecznej
w Huwnikach,37-743 Nowosiółki Dydyńskie, Huwniki 127

b. inspektorem ochrony danych osobowych w DPS w Huwnikach jest Pani Arleta KliŚ tel.:

16 679 3998
c. pani/pana dane osobowe przetwarzale będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO, ptzy czym za

prawnie uzasadniony inteies Zamawiającego wskazuje się konieczność przeprowadzenia postępowania o

udzielenie zamówienia i wykonania umowy zawartej w wyniku udzielenia zamówienia będącego

przedmiotem postępowania,,Dostawa środków czystości i artykułów chemicznych dla Domu Pomocy

Śpołecznej w Huwnikach." w celu: związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,

wyłonienia wykonawcy oraz ldzielenia zamówienia publicznego poprzez zawarcie umowy

w sprawie wykonania zamówieniapublicznego objętego niniejszym postępowaniem;

d. wykbnania umowy zawartej na skutek przeprowadzenia postępowania objętego niniejszym zamówieniem i
dochodzenia wszelkich roszczeh wynikających z przedmiotowej umowy;

e. przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia. na wypadek kontroli
prowadzonej przezuprawnione organy i podmioty, jak równiez w celu posługiwania się nią w celach



h.

PoStęPoWań Sądowych lub/i administracyjnych lub/i karnych i innych związanychzniniejszym
postępowaniem i umową obejmującą jego wykonanie;
w celu archiwizacji dokumentacji postępowania o udzie|enie niniejszego zamówienia publicznego i
dokumentacji związanej z wykonaniem umowy zawartej na skutek udzielenia niniejszego zamówienia
publicznego, a następniejej zbrakowania (trwałego usunięcia izniszczenia);
Pani/Pana dane osobowe przefułarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO , gdy przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania umowy, której jest ParlPani stroną, lub do podjęcia działań naPanilPana żądanie
przed zawarciem umowy;
odbiorcami PanilPana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz.U, z20l9 r. poz. |843 zpóźn. zmianami, zwanadalej ,,ustawa Pzp";
Pana/Pani dane osobowe będą ponadto udostępniane innym podmiotom, jeżeli przepisy szczególne tak
stanowią;
dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w
rozumieniu RODO.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie zprzepisami prawa w okresie prowadzenia
PostęPowania o udzielenie zamówienia publicznego i po jego zakończeniu, zgodnie z art, 97 ust. l ustawy
Pzp (okresy te dotyczą równiez Wykonawców,którry ńożyli oferty, a które i nie zostały oneuznane za
najkorzystniejsze), następnie - w czasie obowiązywania umowy, a następnie przez okres l0 lat począwszy
od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakoilczeniu okresu obowiązywania umowy, a przez
okres dfuższy jedynie w przypadku, w którym Zamawiający będzie ręalizował cele wynikające zprawnie
uzasadnionych interęsów administratora danych, które są związane przedmiotowo z umową lub
obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnię obowiązującego.
obowiązek podania przezPanią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Panadotyczącychjest
wYmogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym zudziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają zwtawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomaĘzowany, w tym profilowane, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:

na podstawie art. l5 RoDo prawo dostępu do danych osobowych pani/pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RoDo prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
na Podstawie art, l8 RODO prawo żądania od administratora ograniczeniaprzetwarzania danych
osobowych zzasttzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaPanilPan, że
przetwarzanie danych osobowych PanilPana dotyczących narusza przepisy RODO;

t
w odniesieniu do danych osobowych podawanych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
niniejszego zamówienia publicznego 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. 2l RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, co do których
podstawą prawną przetwarzaniaPani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. l lit. c RoDo.

Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Zamawiającego wszystkie osoby fizyczne
kierowane do realizacji zamówienia oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą, które zostaną
wskazane jako podwykonawca, a których dane osobowe zawarte są w składanej ofercie lub wniosku, lub
jakimkolwiek oświadczeniu, załączniku i dokumencie składanym w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, lub na etapie przed podpisaniem umowy, albo na etapie wykonywaniaumowy w
sprawie zamówienia publicznego o:

fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu;
pr zetw ar zaniu dany ch o s obowych pr zez Zamawiaj ące go ;

Na mocY art. 14 RODO, Wykonawca zobowiązuje się wykonać w imieniu Zamawiającego obowiązek
informacyjny wobec osób, o których mowa w ust,2, przekazując imtreść klauzuli informacyjnej, o której
mowa w ust. 1, wskazując jednocześnie tym osobom Wykonawcę j ako źródło pochodzenia danych
osobowych, którymi dysponował będzie Zamaw iający.
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Załączniknr I

( miejscowośó, data)

(nazwai NIP Wykonawcy )

( adres Wykonawcy )

oFERTA

Odpowiadaj ąc na zapytanię ofertowe SG.26.1.1.2021 z dnia 1 kwietnia 202I r.:

Dostawa środków crystości i arĘkułów chemicznych dla Domu Pomocy Społecznej

w Huwnikach

Składam ofertę następuj ącej treści :

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na zasńach określonych

w zapytaniu ofertowym;
1) Część 1 - Dostawa chemii gospodarczej i środków crystości określonychw zał.

2azakwotę brutto. .....PLN,
słownie:

2) Częśó 2 - Dostawa chemii profesjonalnej oraz medycznych środków
derynfekryjnych określonych w zał.2b zakwotę brutto .................. PLN,
słownię:.

2. Termin rcalizacji zamówienia: od 1 maja202l r. do 30 kwietnia 2022 r.

3. Warunki płatności: przelew w terminie 2I dni od daty dostawy i wystawienia

faktury przęz Wykonawcę.
4. Oświadczam,że|

- zapoznałem się i akceptuję wzór umowy (zń. nr 3)

- zobowiązuję się do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym
przęz Zamawiającego.

- cena podana w ofercię jest ceną obowiązującąw całym okresie
ważności umowy i nie będzie podlegać waloryzacji orazzawięra wszelkie
koszty związane z wykonaniem zamówieniajakie ponosi Zamawiający.

7 . Załącznikarli do niniej szego formularza stanowiącymi inte gralną częścią
oferty są:

1) Formularz cenowy (zń. nr 2aillub 2b)

( podpis osoby upoważnionej)

4



Załączniknr2 a

( pieczęć oferenta)

Dom Pomocy Społecznej
Huwniki 127

37 -7 43 Nowosiółki Dydyńskie

Zgodnie z wymogami zavłartymi w zapytaniu ofertowym oraz złożoną ofertą przedstawiamy

ofertę cenową na dostawę chemii gospodarczej i środków czystości (część 1):

Lp. Nazwa

Jed
n.

mia
ry

Ilość

Cena
jednostk

owa
netto (zł)

Wartoś
ć netto
(zł)
(D*E)

Wartość
podatku
vAT

(zl)
(od kol.

F)

Wartość
brutto

(zł)
(F+G)

A B c D E F G H

1
PŁYN uniwersalny do mycia typu Ajax
lub równoważny o poj. max. 1 l.

L 85

2 Kostka zapachowa WC w koszyku 5LI I6

J Krem do golenia \Zl 9

4
Krem nawilżający do twarzy typu Nivea
lub równowazny o poi. 50 ml

5LI
1

5
Maszynka do golenia jednorazowa,
lwuostrzowa

5Ll 240

6
Mleczko typu Cif lub równoważne o poj.

max. 1 1

L
19

7
Mydło w pĘnie zlanoliną o poj , 0,5 l
poiemnik z dozownikiem

L l3

8
Mydło kostka typ. Nivea lub równowazny
100 s

SZT
664

9
Papier toaletowy szary typ Jumbo szer. 9 cm,

średnica 19 cm, średnica tulei 6 cm, dł. min.

l40 mb. l -warstw. gofrowany,
sZT

1196

10
Spray do mebli typu Pronto lub równoważny
:oi. max. 0.75 l)

L l

11
Proszek do czyszczenia Typu Ajax lub
,ównoważny, opak. l kg

KG
5

12
PĘn do szyb rozpylacz typu Window/Clin
lub równoważne o poj .max. 1 1

L
18

13 Pianka do golenia o poj, 200 ml sZT 23

I4 Płyn do prania typu BiĄ Jeleń lub
lównowazny o poi. max. 1 1

L
4

15
Recznik nanierorłrr kuch. białv 2-warst.. szer.

185ro|ki20-22 cm. dłusość min. rolki 60 mb
5LI

I6 tęczniki papierowe ZZ zielone 1.op.- 4000
;ń.

oP.
26

I] ipirytus salicylowy opak.100 g SZT 7

18 §ciereczka uniwersalna a3 sń. oP 156

19 §cierka do podłóg/pomarańczowal, żóha/ SZT 99

20 śzampon do włosów normal. o poj. max 1 l L 21

21 worki na śmiec 120Ll10 sZT 242

22 worki na śmiec l60L/l0 sZT 409

5



'orki na śmieci 35Ll50
i na śmieci 601110 wiązane

'orki na śmieci 60/50 czerwone
po goleniu typu Brutal /Bond lub

typu Biały Jeleń (lub równowazne)

do ubikacji Ępu Mors lub równoważny

ice gumowe flokowane gospodarcze,

BHP opak. max. 0,5 kg
n do pfukania tkanin w pralkach automat.

ia aluminiowa 100 mb

Wybielacz chlorowy do prania białego o poj.
1 l typu ACE lub równoważny

do udrażniania rur kanalizacyjnych
lki typu Kret lub równoważny

,
Uwaga:
Ceny jednostkowe poszczegóInych towarów podane są w przeliczeniu na sztuki, litry,
kilogramy, opakowania, pary (puŃt C formularza - jednostki miary)
Zwrot,,poj. max." ozuaczamaksymalną pojemnośó opakowań w jakich Dostawca możę
dostarczać dany asortyment towaru.
Zwrot,,opak. max." oznaczamaksymalnąwagę opakowań w jakich Dostawca możę dostarczaó
dany asortyment towaru.

podpis(y) osoby(osób) uprawnionej
do reprezentowania Dostawcy
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Załączniknr2b

( pieczęć oferenta)

Dom Pomocy Społecznej, Huwniki127
37 -7 43 Nowosiółki Dydyńskie

Zgodnie z wymogami zawartymi w zapytaniu ofertowym oraz zŁożoną ofertą przedstawiamy
ofertę cenową na dostawę chemii profesjonalnej i medycznych środków derynfekcyjnych

)
Lp.

Nazrva
Jed
n

mia
ry

Iloś
ć

Cena
jednost
kowa
netto
(zł\

Wartoś
ć netto
(zl)
D*E

Wartość
podatku
vAT
( zł) od
kolumny
F

Wartość
brutto zł
(F+G)

A B C D E F G H
1 Jchwyt magnesowy 40 cm (do mopa) SZT l
2 §akładka bawełniana 40 cm (do mopa) SZT 51

3
Dreyżek aluminiowy do uchwytu
nasnesowego dłusość 140 cm

SZT
J

4 Rękawice nitrylowe niepudrowane a 100sż oP 140

5*
Preparat do mycia i konserwacji podłóg
o ooi. max. 5 l ( wvm. karta charakterystyki )

L
50

6x
§iskopieniący preparat do mycia podłóg
r noi. max. 5 l ( wvm. karta charakterystyki)

,L 20

7 Odkamieniacz o poi.max.5 l L l05

8{,
Preparat do mycia powierzchni zmywalnych
r ooi. max. 5 1( wvm. Karta charaktervstvki)

L
100

9{,
Preparat do mycia powierzchni sanitarnych
o poi. max 5 l (!Wm. Karta charakterystyki)

L
60

10*
)dświężaczpowietrza opoj, max. 5 l
lwym. Karta charakterystyki)

L
5

11*
Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni
r poi. max. 5 1 (wvm, karta charakterystyki )

L
15

I2* Preparat do mycia i dezynfekcji rąk o poj.
nax. 5 l ( Wym karta charaktervsWki)

L
15

13*
Proszek do prania dezynfekujący typu Barlon
Extra, Clovin Septon , lub równowazny
roak. max. 15 ke

KG
660

I4*
Proszek do prania kolorów typu Barlon ,

3lovin, lub równowazny opak. max. 15 kg
KG

660

l5 )dp|amiacz do kolorów opak. max. l l
l wym. Karta charakterystyki)

L 8

l6 Mydło w pĘnie z lanoliną o poj. max.5 l
lwvmagana karta charakterystyki )

L 220

l7 Płyn do mycianaczyń o gęstej konsystencji,
l ooi. max, 5 l . tvou Ludwik lub równowaznl

L 257

l8 PĘn do zmywarki o poj. 20 1.

l wym. Karta charakterystyki)
L 220

l9 Nabłyszczasz do zmywarki o poj. max. 10 l
l wym. Karta charakterystyki

L 40

7



20 Szczotka WC z poi emnikiem śZT. 6

2I
Preparat do szybkiej dezynfekcji
l omięszczęń maj ących kontakt
z żwvnością o poi. max.5 l

L 17

2ż*
Preparat neutralizujący nieprzyjemne
zapachy typu Renisol, lub
równowazny o poi. max. 5 l

L 10

23 Stelarz do mopa z magnesem SZT J

Razem

Uwaga:
Ceny jednostkowe poszczególnych towarów podane są w przeliczeniu na sztuki, litry,
kilogramy, opakowani a, paty (puŃt C formularza - jednostki miary)
Zwtot,,poj. max." oztaczamaksymalną pojemność opakowań w jakich Dostawca może
dostarczać dany asortyment towaru.
Zwrot,,opak. max." oznaczamaksymalnąwagę opakowań w jakich Dostawca możę dostarczaĆ

dany asortyment towaru.

podpis(y) osoby(osób) uprawnionej
do reprezentowania Dostawcy



OPIS PRODUKTOW Z WYKAZU OZNACZONYCH *

5* - preparat przeznaczony do codziennego utrzymania crystości i pielęgnacji wszelkich

wodoodpornyctr połłog. Do mycia ręcznego. Produkt do usuwania trudnych zabrudzeń, nadającY

powierzthni połyst , pr!3".ny Źapach, pozoitawiający warstwę ochronną i antypoślizgolvy. Produkt w

formie koncentratu.

6* - preparat przeznaazony do maszyn i automatów azyszczących. produkt niskopieniący do trudnych

zabrudzóń, nadający poĘsk, antystatyazny i anĘpoślizgowy. produkt w formie koncentratu.

8x - preparat przęznaczony do codziennego uĄtku na powierzchniach wodoodpornych takich jak:

powierzcilnie laiierowane, tworzyw a sńuczie, pĄrtki ceramiczne, szkJo, drzwi, okna i meble, Nie

powinien pozostawiać srrrrrg i zacieków. Powinien nadawaó poĘsk i przYjemnY zaPach. Produkt w

formie koncentratu.

9żl- preparat przęznaazony do utrzymania czystości wsrystkich powierzchni

i przedmioió* sanitarnych odpoinych na działanie kwasów. Powinien skutecznie usuwaó kamień, rdzę,

po)ostałości mydła oraz tłuste 
-zabiudzenia. 

Preparat do mycia umywalek, muszli klozetowych, Pisuarów

i armatury łazienkowej, w formie koncentratu.

10* - preparat do rozpylania w powietrzu lub na wodoodporne powierzchnie, pozostawiający przyjemny

zapach. preparat o zapachu cytrusowym, zielonej herbaty, czarnych winogron

11* - preparat nabazie alkoholu przeznaczony do szybkiej dezynfekcji mĄch powierzchni, sprzętu

medycznego oraz trudno dostępnych powierzchni.

12* - preparat na bazie alkoholu ze środkiem nawi|żającym do mycia i dezynfekcji rąk. preparat

przęznaczony do dozowników r ęczny ch,

13,14*- Proszek do prania tkanin białych i kolorowych
Właściwości ńzykochemiczne: - detergenĘ włodczynie alkalicznym roztworu, PH 9,5 - 11

zawierająceakt/wny system wybielający i wypełniacz z występującym siarczanem sodu

- proszek o koncentracji nasypowej powyżej 700g/l

- o obniżonych właściwościach pianotwórczych
_ środki *ybi"tu3ą"" w proszku powinny być obojętne dla środowiska oraz za'więraĆ nadwęglan

sodu w stężeniu 10 - 15%
- zawartośó fosforanów ponizej 0,5 g w ilości detergentu (UE) Nr ż59lż0I2 z dn. 14 marcaŻOlŻ

- zawartośó surfaktantów (emulgatorów) powyżej 20oń

23* _ środek do dezynfekowania i czyszczenia powierzchni i akcesoriów posiadających kontakt

zĘwnością.

24* prodŃt do zwalczania zapach moczu i innych nieprzyjemnych zapachów na podłożach

miękkich i twardych. Skutecznie eliminuj e zapach uryny (moczu) w pomieszczeniach

wewnętrzny ch. Zapach cytrynowy.

ZŃącznik3
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UMOWA (wzór)

zawartaw dniu . w Huwnikach pomiędzy Powiatem Przemyskim, plac
Dominikń ski 3, 37 -7 00 Przemyśl, NIP : 7 9 5 -ż0 -68 -339, reprezentowanym przez:

Jerzy Jagustyn - p.o. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach, Huwniki l27,
37 -7 43 Nowosiółki Dydyńskie,
zw anym dalej Zamawiaj ącym

a

reprezentowanym przęz: .

zwanym dalej Wykonawcą,
o następującej treści:

§1
W oparciu o wynik przeprowadzonego postępowania w ramach zapytania ofertowego pn.

,,Dostawa środków czystości i artykułów chemicznych dla Domu Pomocy Społecznej

w Huwnikach." _ SG.26.1 .I.202I z dnia I.04.202I r., Wykonawca zobowiązuje się dostarczaĆ

ZamawiĄącemu środki czystości i artykuły chemiczne określone w ofercie w zńączniku 2a

illubZbzgodniezzapisarnizapytaniaofertowego.

§2
1. Wartość brutto umowy dostawy wynosi .. .. zł /słownie złotych:

00/100 /

2. Kwota wymieniona w § 2 pkt. 1 obejmuje kosź transportu oraz wniesienie towaru do

magazy nu i zło żenie go w mi ej s cu wskazan y m pI zez magazy nier a.

§3
1. Dostawa środków czystości i ar.tykułów chemicznych dla potrzeb Zamawiającego

następowaó będą partiarni, a wielkośó kńdej partii wynikaó będzie z jednostronnych

dyspozycji Zanawiającego zgłoszonygh w formie mailowej przez pracownika
Zamawiającego ( z adresu dps@dpshuwniki.pl) , na adres poczty elektronicznej wykonawcy

2. Zamawiający zastrzega, że ilości artykułów wskazane w zamówieniu są ilościami
szacunkowymi służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert oraz wyboru
najkorzystniejszej oferty. Rzeczywiste ilości zamawianych artykułów będą wynikaó
z bteżąc e go zap otr zeb owani a Zamawiaj ąc e go .

3. Wykonawcy nie przysługuje żadnę roszczęnie o realizację dostawy we wskazanych
w formularzach cenowych ilościach. Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy
mogą dla poszczególnych pozycji różnió się ilościowo od ilości podanych ptzęz
Zamawnjącego.

4. Zarlówione artykuły winny byó dostarczane do siedziby ZamawiĄącego w nienaruszonych
opakowaniachfabrycznych transportem Wykonawcy lub zauprzednią zgodąZamawiającego
- przesyłką kurierską. Termin realizacji dostaw: do 7 dni od daty zŁożęnia zamówieniaprzez
Zamawiającego.

5. W przypadku dostarczenia środków czystości lub artykułów chemicznych niezgodnych
z waruŃami zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do reklamacji, która powinna
byc zrealizowana w ciągu 4 dni roboczych od daty zgłoszenia. Wykonawca zobowiązany jest

wymienić wadliwy asortyment na nowy, wolny od wad.

6. Nazwa dostarczonego towaru na fakturze musi być zgodnaznazwąna opakowaniu.
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§4
Ceny jednostkowe netto poszczególnych produktów określone przęz Wykonawcę w ofercie są

niezmienne przęz okres obowiązywania niniejszej umowy tj. od dnia 1 maja 2021, r.
do dnia 30 kwietnia 2022 r.

§5
1. Wykonawca wystawi fakturę VAT po kńdej dostawie.

2.Zamaw iĄący ure guluj e nal eżno śó tylko za zt e alizow ane do stawy.

3.Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność na konto Wykonawcy wskazane w fakturze

VAT, w terminie 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę
faktury VAT po wcześniejszym odbiorze dostawy przez Zamawiającego.

4.Dane do faktury:

Nabywca: Powiat Przemyski, 37-700 Przemyśl, plac Dominikński 3. NIP: 795 20 68 339

Odbiorca: Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach, 37-743 Nowosiółki Dydyńskie,
Huwniki 127

§6
1. Wykonawc a zobowiązuje się zapłació Zamawiającemu karę umowną w następujących

sytuacjach:
1) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy - 1 0 oń wartości umowy
2) za niedotrzymanie terminu realizacji zamówięń (par. 3 ust. 4) i terminu realizacji

reklamacji (par. 3 ust. 5) - I % wartości przedmiotu umowy licząc za kńdy dzień
zwłoki, nie więcej niżza30 dni.

2. Wykonawca wytaża zgodę na potrącenie ptzez Zamawiającego naliczonych kar umownych
określonych w ust. 1 pkt. 2 z falłlły za wykonaną dostawę.

3. Strony przewidują mozliwość dochodzenia odszkodowania przevłyższającego wysokośó kar
umownych.

§7
1. W przypadku trzykrotnego opóźnienia w realizdcji dostaw ZamawtĄący może odstąpiĆ od

umowy zwiny Wykonawcy. ,
3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazności takiego

odstąpienia.

§8

Wszelkie zmiany umowy oraz oświadczęnia składane w z:wiązku z jej realizacją v,rymagają

formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§9
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieó będą przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§10

Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają rczstrzygnięciu sądu

właściwego dla siedziby zamawiającego.

§11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

11
Pieczęć i podpis Zamawiajqcego Pieczęć i podpis Wykonawcy


