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ZAPYTANIE OFERTOWE 

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Włochy m.st. Warszawy, zaprasza do składania 

ofert w postępowaniu prowadzonym bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.) w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1) tej 

ustawy, na: sukcesywną dostawę środków czystości dla 12 szkół i placówek oświatowych Dzielnicy 

Włochy m.st. Warszawy. 

WARUNKI ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia jest Sukcesywna dostawa środków czystości dla 12 szkół i placówek 

oświatowych Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, zwanych dalej Odbiorcami, zgodnie z Opisem 

Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę, gdy zaistnieją podstawy określone w art. 7, ust 1 

ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, powyższej 

ustawy. Wykonawca obowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania na podstawie przesłanek określonych w art. 7 ust 1 powyższej ustawy 

(wzór druku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania). 

Zamawiający dokonał podziału zamówienia na 12 części. Każda z części odpowiada jednej szkole lub 

placówce oświatowej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy. Wykaz placówek oświatowych zawarty 

jest w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 

ofertowego. 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na każdą z części zamówienia. Oferta dla każdej części 

zamówienia powinna zostać przygotowana zgodnie z wzorem formularzy ofertowych, stanowiących 

załączniki nr 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 do niniejszego zapytania 

ofertowego. 

Jeżeli cena najkorzystniejszej oferty w danej części zamówienia przekroczy kwotę jaką Odbiorcy 

zamierzają przeznaczyć na realizację zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

zmniejszenia ilości zamawianych środków czystości lub do nie zawarcia umowy z wykonawcą. 

Odbiorcy zamierzają przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 113681,08 zł, w tym: 

1. Szkoła Podstawowa nr 66, ul. Przepiórki 16/18, 02-407 Warszawa  21000 zł  

2. Szkoła Podstawowa nr 87, ul. Malownicza 31, 02-272 Warszawa  11000 zł 

3. Szkoła Podstawowa nr 94, ul. Cietrzewia 22a, 02492 Warszawa   26881,08 zł 

4. Przedszkole nr 22, ul. Żwirki i Wigury 15b, 02-143 Warszawa   4000 zł 

5. Przedszkole nr 29, ul. Sycowska 1, 02-267 Warszawa    9500 zł 



 
 

 

6. Przedszkole nr 60, ul. Rybnicka 42/44, 02-432 Warszawa   5500 zł 

7. Przedszkole nr 71, ul. Śląska 50/52, 02-462 Warszawa   4000 zł 

8. Przedszkole nr 77, ul. Potrzebna 16, 02-448 Warszawa    11000 zł 

9. Przedszkole nr 78, ul. Lechicka 12D, 02-156 Warszawa    5000 zł 

10. Przedszkole nr 313, ul. Sulmierzycka 1, 02-139 Warszawa   4800 zł 

11. Przedszkole nr 314, ul. 1-go Sierpnia 36a, 02-134 Warszawa   5000 zł 

12. Przedszkole nr 419, ul. Ryżowa 17, 02483 Warszawa    6000 zł 

Ofertę wykonawca składa za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jbiernacki@dbfo-

wlochy-waw.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 maja 2022 r.  

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część zamówienia.  

Zamawiający nie przewiduje negocjacji z wykonawcą. 

Zamawiający będzie przyznawał punktację w poszczególnych kryteriach w następujący sposób: 

1) Kryterium „Cena”: 60 % - opis sposobu oceny: 

Liczba punktów (max. 60) = cena brutto oferty z najniższą ceną / cena brutto oferty badanej x 60 

Punktacja wyliczona będzie z dokładnością 2 miejsc po przecinku. W kryterium Cena, oferta może 

otrzymać maksymalnie 60 pkt, przy założeniu, że 1% = 1 pkt. 

2) Kryterium „Termin dostawy środków czystości” - opis sposobu oceny: 

Zamawiający wymaga, aby termin dostawy środków czystości wynosił nie dłużej niż 5 dni 

roboczych od dnia przekazania zapotrzebowania przez Odbiorcę. 

Wykonawca może skrócić termin realizacji dostawy. Termin realizacji dostawy wykonawca oferuje 

w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

Ofercie wykonawcy, który zaoferuje termin dostawy do 5 dni roboczych Zamawiający nie przyzna 

punktów. 

Ofercie wykonawcy, który zaoferuje termin dostawy do 4 dni roboczych Zamawiający przyzna 6 

punktów. 

Ofercie wykonawcy, który zaoferuje termin dostawy do 3 dni roboczych Zamawiający przyzna 12 

punktów. 

Ofercie wykonawcy, który zaoferuje termin dostawy do 2 dni roboczych Zamawiający przyzna 18 

punktów. 

Ofercie wykonawcy, który zaoferuje termin dostawy w ciągu 1 dnia roboczego Zamawiający 

przyzna 25 punktów. 

Maksymalną ilość punktów w kryterium „Termin dostawy środków czystości” otrzyma oferta 

wykonawcy, który zaoferuje termin dostawy w ciągu 1 dnia roboczego od dnia przekazania 

zapotrzebowania przez Odbiorcę. 
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Jeżeli wykonawca nie wskaże w formularzu oferta terminu realizacji dostawy, lub jeżeli 

wykonawca wskaże termin dłuższy niż 5 dni roboczych, Zamawiający uzna, że wykonawca będzie 

realizował dostawy w terminie do 5 dni roboczych i nie przyzna ofercie punktów. 

3) Kryterium „Termin wymiany wadliwych środków czystości w ramach reklamacji asortymentowej, 

jakościowej lub ilościowej” - opis sposobu oceny: 

Zamawiający wymaga, aby termin wymiany wadliwych środków czystości w ramach reklamacji 

asortymentowej, jakościowej lub ilościowej, wynosił nie dłużej niż 4 dni robocze od dnia 

zaistnienia konieczności wymiany środków czystości zgodnie z wzorem umowy stanowiącym 

załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. 

Wykonawca może skrócić termin wymiany wadliwych środków czystości w ramach reklamacji 

asortymentowej, jakościowej lub ilościowej. Termin wymiany wadliwych środków czystości 

w ramach reklamacji asortymentowej, jakościowej lub ilościowej wykonawca oferuje 

w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

Ofercie wykonawcy, który zaoferuje termin wymiany wadliwych środków czystości w ramach 

reklamacji asortymentowej, jakościowej lub ilościowej do 4 dni roboczych Zamawiający nie 

przyzna punktów. 

Ofercie wykonawcy, który zaoferuje termin wymiany wadliwych środków czystości w ramach 

reklamacji asortymentowej, jakościowej lub ilościowej do 3 dni roboczych Zamawiający przyzna 5 

punktów. 

Ofercie wykonawcy, który zaoferuje termin wymiany wadliwych środków czystości w ramach 

reklamacji asortymentowej, jakościowej lub ilościowej do 2 dni roboczych Zamawiający przyzna 

10 punktów. 

Ofercie wykonawcy, który zaoferuje termin wymiany wadliwych środków czystości w ramach 

reklamacji asortymentowej, jakościowej lub ilościowej w ciągu 1 dnia roboczego Zamawiający 

przyzna 15 punktów. 

Maksymalną ilość punktów w kryterium „Termin wymiany wadliwych środków czystości w ramach 

reklamacji asortymentowej, jakościowej lub ilościowej otrzyma oferta wykonawcy, który zaoferuje 

termin wymiany wadliwych środków czystości w ramach reklamacji asortymentowej, jakościowej 

lub ilościowej” w ciągu 1 dnia od dnia zaistnienia konieczności wymiany środków czystości zgodnie 

z wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. 

Jeżeli wykonawca w Formularzu oferty nie wskaże oferowanego terminu wymiany wadliwych 

środków czystości w ramach reklamacji asortymentowej, jakościowej lub ilościowej, lub jeżeli 

wykonawca wskaże termin dłuższy niż 4 dni robocze, Zamawiający uzna, że wykonawca będzie 

dokonywał wymiany wadliwych środków czystości w ramach reklamacji asortymentowej, 

jakościowej lub ilościowej w terminie do 4 dni roboczych i nie przyzna ofercie punktów. 

Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana najkorzystniejszą ofertę 

o terminie zawarcia umowy. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania 

ofertowego. 

 



 
 

 

Załączniki: 
1 - Opis Przedmiotu zamówienia 
2 – Formularz ofertowy 
3 - Wzór umowy 
4 – Wzór oświadczenia o braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania. 

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów 

Oświaty - Włochy m.st. Warszawy 

/-/ Rafał Miecznikowski 

 


