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zapytanie ofertowe:

zakup i sukcesywne dostawy artykułów chemii gospodarczej do siedziby Powiatowego
Zald,adu AktlłvnościZawodowej w Łęcznej

l.Zamawiający:

Powiat Łęczynskt-Powiatowy ZakŁad AktywnościZawodowej
ul. Krasnystawska 52,

żI-0I0Łęczna

Tel/fax: (08I) 7 52-29 -20
e -mńli pzazleczna@vp.pl
http //powi atleczynski. pl lub http
:

:

l l zaz.le

czna.pl

zaprasza do złożenia oferty nazakup i sukcesyrvne dostawy chemii gospodarczej do siedziby
Powiatowe go Zal<ładu Aktywności Zawodowej CPV : ż425 0000,I

II. Tryb:
Postępowanie o udzielenie zamowienia jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zarnówięń Publicznych (Dz. IJ . z 20l5r,, poz. 2164 z poż. zm. ), oraz na podstawie
Zaruądzenia 3l20I4 Dyrektora Powiatowe go ZŃładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej
z dnia 16 kwietnia 20I4r. w sprawie zasad i trybu postępowaniaprzy udzielaniu zamowrci
publicznych, których wartośćnie przekraczaWrażonej w złotych równowartości kwoty
30.000 euro, udostępnionym na stronie internetowej:
www.powiatleczynski.p1, www.z az.Ieczna.pl
III. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Ilośći asortyment zakupu idostawy chemii gospodarczej wg CPV: 24ż50000-1 podana
w zŃącznIku formul arza o ferto we go j e st pr zybliżona i b ę dzie ule gńa zmiano m
dostosowanym do aktualnego zapotrzebowania PZAZ. Szacunkowa wielkość dostaw
określona zostaław formularzu ofertowym będącym integralną częśctąumowy,moze ona
zostaó w trakcie rcalizacji dostaw zmtenianaw wysokości do 40oń w zakresie asortymentu.
2) Dostawa artykułów chemii gospodarczej będzie odbywaó się sukcesywnie według potrzeb
Zamawiającego zgłoszonych pisemnie faksem naZ dni wcześniej przed wymaganą dostawą,
która odbywać się będzie w miarę potrzeb Zamawtającego.
3) Dowóz zarnawianych artykułów do siedzlby Zamawiającego odbędzie się na koszt
Wykonawcy.
4, ZamawiĄący odmówi przyjęcia dostarczonych artykułów w przypadku ich złejjakości.
5. Zamawtający przewtduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej
niż2Ooń wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzęniu dostawy.
6, Zamawialący dopuszczamożliwośćprzedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego
(innego niz podany ,,znazwy" ptzęzZamawiającego w formularzu ofertowym) pod
warunkiem, iz oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach
technicznych, j akościowych, funkcj onalnych, użl,tkowych.
7 . Zapłata za zakup i dostawę art, Chemii gospodarczej będzie dokonana bezgotówkowo

