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 Dąbrowa Górnicza, dnia 24 lutego 2021 r. 

DO.231.246.21.MC 
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  
Zamówienie o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł realizowane na podstawie Zarządzenia nr 4/2021 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych 
w Dąbrowie Górniczej z dnia 04.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość, bez 
podatku od towarów i usług, jest mniejsza niż kwota 130 000 złotych”, w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 11 września 2019 r. (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.)  

 
1. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Centrum Usług Wspólnych 
ul. Legionów Polskich 69 
41-300 Dąbrowa Górnicza 
e-mail: cuw@cuw.dg.pl 
tel.  32 718 04 50 
 

2. Nazwa przedmiotu zamówienia: 
 

Dostawa środków czystości oraz innych artykułów do utrzymania higieny i estetyki pomieszczeń na potrzeby Centrum Usług 
Wspólnych w Dąbrowie Górniczej. 

 
3. Kody CPV:  
39800000 - Środki czyszczące i polerujące 
39831200 - Detergenty 

 
4. Wymagania związane z zamówieniem 
4.1 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków czystości oraz innych artykułów do utrzymania higieny 

i   estetyki pomieszczeń na potrzeby Centrum Usług Wspólnych (CUW) w Dąbrowie Górniczej zgodnie z Wykazem 
asortymentowym (Formularz oferty – Załącznik nr 1). 

4.2 Dostawy muszą być realizowane środkiem transportu Wykonawcy. 
4.3 Realizacja będzie następować na podstawie zamówień złożonych za pośrednictwem dostępnych i ustalonych przez obie 

strony środków komunikacji (e -mail, telefon) w terminie do 5 dni roboczych od dnia zamówienia.  
4.4 W cenie oferty zostaną uwzględnione koszty dowozu zamówionego towaru do siedziby Zamawiającego lub jednostek 

obsługiwanych przez CUW znajdujących się na terenie gminy Dąbrowa Górnicza. 
4.5 Zamawiający wymaga, aby towar pochodził z  bieżącej produkcji, odpowiadał obowiązującym normom, posiadał 

stosowne certyfikaty. Wykonawca dostarczy do każdej pozycji Wykazu asortymentowego niezbędne dokumenty 
w postaci kart charakterystyki, kart produktu oraz dokumentów zgodnych z opisem w poszczególnych pozycjach. 

4.6 W ramach zamówienia, dla środków wymienionych w pozycji 3, 5, 7, 8, 13 Wykazu asortymentowego, Wykonawca jest 
zobowiązany do bezpłatnego dostarczenia i zamontowania w siedzibach Zamawiającego przepływowych 
automatycznych dozowników naściennych zgodnie z potrzebami Zamawiającego na podstawie przeprowadzonej wizji 
lokalnej. Na dozownikach muszą być umieszczone piktogramy wykonane z folii samoprzylepnej. Montaż dozowników 
musi nastąpić w terminie do 14 dni od daty ustalenia z zamawiającym ilości oraz miejsc montażu dozowników 
w poszczególnych jednostkach oświatowych. 

4.7 Wykonawca dostarczy nieodpłatnie butelki ze spryskiwaczem do środków wymienionych w pozycji 4, 6, 9, 10, 11, 12 
Wykazu asortymentowego w ilości ustalonej na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej (pojemniki: pojemność 0,6 l 
z atomizerem, bezbarwne w celu zidentyfikowania roztworu roboczego, oklejone oryginalną etykietą producenta 
odporną na kwasy oraz zasady, na etykiecie musi znajdować się miejsce dla wpisania stężenia roztworu roboczego, 
instrukcji sposobu użycia, informacji dotyczącej sposobu przygotowania roztworu roboczego, adresu producenta. 
Etykieta powinna być w kolorze kodu produktu). 

4.8 Wykonawca jest zobowiązany w ramach wartości przedmiotu zamówienia do przeprowadzania w siedzibach 
Zamawiającego szkolenia pracowników w zakresie bezpiecznego i skutecznego używania towarów oraz w zakresie 
obsługi dozowników automatycznych jak i manualnych. Wykonawca będzie przeprowadzał szkolenia dla nowych 
pracowników Zamawiającego. 

4.9 W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z zamówieniem, złej jakości, w uszkodzonym opakowaniu, niezgodnego 
pod względem zamówionego asortymentu, wykazującego braki ilościowe - Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
reklamacji, która powinna być zrealizowana w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od chwili jej zgłoszenia. 
Wykonawca zobowiązuje w tych przypadkach do wymiany wadliwych towarów na nowe, wolne od wad oraz 
uzupełnienia braków ilościowych.  
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5. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2021 r. 
 
6. Warunki płatności: wykonawca będzie rozliczał się z zamawiającym na podstawie faktur VAT, przelewem poprzez 

mechanizm podzielonej płatności z terminem płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury. 
 
7. Opis sposobu przygotowania oferty 
Ofertę cenową należy złożyć w formie pisemnej na Formularzu oferty i przekazać drogą elektroniczną (skan oferty). 
Na kopercie/ w tytule e-maila należy zamieścić informację: „Oferta cenowa na dostawę środków czystości, drobnych artykułów 
gospodarczych i jednorazowych na potrzeby Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Górniczej” 
W przypadku złożenia wersji elektronicznej oferty decyduje data wysłania, a wersji papierowej – data złożenia. Oferty 
otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. 
 
Termin składania ofert: 4 marca 2021 r. 
 
8. Kryteria oceny ofert 

- kryterium: najniższa cena 100% 
9. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania. 
10. Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert alternatywnych, niezgodnych z przedmiotem zamówienia. 
 
11. Adres składania ofert: 

Centrum Usług Wspólnych 
ul. Swobodna 59 
41-300 Dąbrowa Górnicza 
Pawilon 1, II piętro 
poczta elektroniczna: cuw@cuw.dg.pl 
 

12. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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, zwane dalej RODO) (Dz.U. UE. L. Nr 119, s.1) informujemy, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych, z siedzibą 41-300 Dąbrowa Górnicza,  

ul. Legionów Polskich 69, tel. 32 718 04 50, adres e-mail: cuw@cuw.dg.pl 
2. Na podstawie obowiązujących przepisów administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować 

we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: 
pisemnie na adres naszej siedziby lub poprzez e-mail: iod@cuw.dg.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity: Dz.U. z  2019 r. poz. 1843, z późn. zm.),  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym na podstawie odrębnych przepisów prawa przysługuje 
prawo kontroli, jak również osoby lub podmioty którym dane zostaną udostępnione w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2020.2176 t.j. z dnia 2020.12.07) 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub 
w okresie wskazanym przepisami prawa.  Po spełnieniu celu dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane 
jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 
działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym,  umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli 

nie poda Pani/Pan danych nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi 
przepisami prawa albo nie będziemy mogli zrealizować lub podpisać umowy.  

8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.  
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Załącznik nr 1 
FORMULARZ OFERTY 

Nazwa/adres/ dane Wykonawcy: 
…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 
(NIP/REGON/ e-mail) 
 
W odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert z dnia 24 lutego 2021 r. na zamówienie pn.:  

 
Dostawa środków czystości, drobnych artykułów gospodarczych i jednorazowych na potrzeby Centrum Usług Wspólnych 
w Dąbrowie Górniczej, 

 
Składam/ -y ofertę zgodnie z treścią Zaproszenia do składania ofert na produkty  
 

Wykaz asortymentowo-cenowy 

 nazwa produktu jednostka  
cena jednostkowa 

brutto 

1 Voigt, Glass Protect 201 (VC  176 Nano Glass), 0,6 l szt.  

2 Voigt, VC 176 Nano Glass, 10 l szt.  

3 Voigt, C 341 Floor Protect, 10 l szt.  

4 Voigt, C 341 Floor Protect, 1 l szt.  

5 Voigt, C 373 Floor Shine, 5 l szt.  

6 Voigt, C 232 Uni Furni Max, 1 l szt.  

7 Voigt, C 232 Uni Furni Max, 5 l szt.  

8 Voigt, C 135 Sanit Lime, 5 l szt.  

9 Voigt, C 169 Sanit Strong, 1 l szt.  

10 Voigt, C 123 Sanit Gel, 1l szt.  

11 Voigt, C 456 Ultraclean, 1 l szt.  

12 C 233 Uni Antistatic, 1 l szt.  

13 Voigt, C 456 Ultraclean, 10 l szt.  

14 Voigt, C 479 Maxal 1 l szt.  

15 Voigt, C 478 Maxid 1 l szt.  

16 Voigt, C466 STRIPPER MAX 1 l szt.  

17 Voigt, C592 PROTECT FLOOR 1 l szt.  

18 Voiger Naczynia, 0,5 l szt.  

19 Voiger Naczynia, 1 l szt.  

20 Voiger Naczynia, 5 l szt.  

21 Voigt Epi Med Septic VC 401, 5 l szt.  

22 Mydło antybakteryjne białe do mycia rąk, 5 l szt.  

23 Ręcznik ZZ BIAŁY 2- warstwowy, op. 4000 listków op.  

24 Ręcznik ZZ SZARY 2- warstwowy, op. 4000 listków op.  

25 Ręczniki kuchenne Linteo, op. 2 szt. op.  

26 Papier toaletowy: Jumbo biały WX Celuloza 2-warst., op. 12 rolek op.  

27 Papier toaletowy: Big Rola Jumbo, min. 170 mb, op. 12 rolek op.  

28 Papier toaletowy Tork, biały 2-warstwow, min  49 mb, op. 30 rolek  op.  

29 Papier toaletowy Grite Plus Ecologital, 3-warstw., op. 8 rolek op.  

30 Odświeżacz powietrza w żelu: Glade, op. min. 150 ml szt.  

31 Odświeżacz powietrza w sprayu: Attis,  poj. min. 300 ml szt.  

32 Ściągaczka do szyb szer. 35 cm szt.  

https://cuw.dg.pl/
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33 Uchwyt do padu ręcznego na kij szt.  

34 Pad  maszynowy 17”  czerwony szt.  

35 Pad  maszynowy 17” zielony szt.  

36 Worek na śmieci poj. 35 l, czarny LD, op. min. 15 szt. op.  

37 Worek na śmieci poj. 60 l, czarny LD, op. min. 10 szt. op.  

38 Worek na śmieci, poj. 120 l, czarny LD, op. min.  10 szt. op.  

39 Worek na śmieci, poj. 160 l: Bigstrong, czarny, op. min. 10 szt. op.  

40 Worek na śmieci, poj. 240 l: Bigstrong, czarny, op. min. 20 szt. op.  

41 Ścierki na rolce Practi, 50 szt. op.  

42 Kostka do WC z koszykiem: Domestos szt.  

43 Wkład zapachowy do pisuaru: Red szt.  

44 Stelaż do mopów płaskich z zakładkami 40x11 szt.  

45 Mop płaski bawełna 40 cm z zakładkami  szt.  

46 Mop płaski mikrofaza 40 cm z zakładkami  szt.  

47 Mop akrylowy 60 cm szt.  

48 Szczotka toaletowa do WC szt.  

49 Mop płaski mikrofaza 40 cm z kieszeniami szt.  

50 Aluminiowy trzonek do stelaży i ściągaczek do wody szt.  

51 Ścierka z mikrofazy w systemie 4 kolorów: niebieska, żółta, zielona         

czerwona 

szt.  

52 Ścierka z mikrofibry wym. 50 cm x 60 cm szt.  

53 Miotła drewniana, szer. 40 cm szt.  

54 Kij naturalny drewniany, gwintowany dł. 120 cm szt.  

55 Zmiotka z szufelką (kpl.) szt.  

56 Gąbka do naczyń, op. 10 szt. op.  

57 Rękawice Gumowe Rbi-vex  szt.  

58 Rękawice gumowe ochronne do sprzątania szt.  

59 Proszek do prania tkanin: Fresh, 3 kg op.  

60 Sunlight tabletki do zmywarki, op. 40 szt. op.  

61 Płyn do płukania tkanin: Booster, 4 l op.  

62 Worek na śmieci, poj. 120 l, czerwony LD, op. min. 25 szt. op.  

63 Worek na śmieci, poj. 120 l, zielony LD, op. min. 25 szt. op.  

64 Worek na śmieci, poj. 120 l, niebieski LD, op. min. 25 szt. op.  

65 Worek na śmieci, poj. 120 l, żółty LD, op. min. 25 szt. op.  

66 Papier toaletowy: Jumbo szary, op. 12 rolek op.  

 
1. Oświadczam/y, że powyższe wynagrodzenie/ceny zawierają wszystkie koszty związane z  pełną realizacją zamówienia, w tym koszty 

wymienione w pkt. 4.4, 4.6, 4.7, 4.8 Zaproszenia do składania ofert. 
2. Oświadczam/-y, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.  
3. Oświadczam/-y, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu.  
4. Załącznikami, stanowiącymi integralną częścią niniejszego formularza są: ……………………. 
5. Oświadczam/-y że: 

a. zapoznałem/am się zapoznałem/am się z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych (Zaproszenie do składania ofert, pkt 12). 
b. posiadam/-y zgodę wszystkich osób fizycznych, których dane są zawarte w ofercie i wszelkich dokumentach związanych 

z zamówieniem oraz które uczestniczą w realizacji zamówienia, na przetwarzanie danych osobowych w związku z powyższym 
zamówieniem, 

c. poinformowałem/-liśmy wszystkie osoby fizyczne, których dane są zawarte w ofercie i wszelkich dokumentach związanych 
z zamówieniem oraz które uczestniczą w realizacji zamówienia, że dane zostaną udostępnione zamawiającemu. 

 
 

 
 

…………………………       …………………………… 

data       Podpis i pieczątka osoby/osób  
       wskazanych w dokumencie upoważniającym  
       do występowania w obrocie prawnym  
       lub posiadających pełnomocnictwo 

https://cuw.dg.pl/
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