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L.Dz./PRO-dzpz/214/2020                  Tarnów, 15.01.2020 r. 
 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie zwraca się z zapytaniem ofertowym na 
„Dostawę chemii basenowej dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie” . 
 
I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 
z siedzibą: ul. Mickiewicza 8, 33 -100 Tarnów 
tel. 14 63 16 500, fax. 14 63 16 600 
NIP: 873-26-79-395, REGON: 851634303 
Strona internetowa: https://pwsztar.edu.pl/ 

 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I RODZAJ ZAMÓWIENIA 
Tryb udzielenia zamówienia: Zapytanie ofertowe prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.). 
Rodzaj zamówienia: dostawa. 
 
III.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa chemii basenowej w asortymencie i ilościach określonych 
w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.  
Dostawy środków chemicznych realizowane będą zgodnie z harmonogramem określonym w 
załączniku nr 1. Każda dostawa poprzedzona będzie zamówieniem Zamawiającego dokonanym 
w formie telefonicznej lub drogą e-mailową. Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować 
zamówienie w terminie do 3 dni od jego złożenia przez Zamawiającego.  
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości zakupu poszczególnych 
asortymentów/rodzajów środków chemicznych przy zachowaniu cen jednostkowych – tylko na 
wyraźne życzenie Zamawiającego. 
Cena oferty powinna zawierać koszty transportu środków chemicznych do siedziby 
Zamawiającego. Płatności częściowe realizowane będą na podstawie faktur wystawionych po 
każdej dostawie. 
 
IV.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Umowa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
 
V. KRYTERIA OCENY OFERT 
1. Kryteria oceny ofert:  
a) Cena oferty brutto - 100 % cena.  
 
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
1.Oferta (opatrzona czytelnym podpisem lub podpisem wraz z pieczęcią imienną)  powinna 
zostać złożona wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego w 
opieczętowanej kopercie z dopiskiem „Zapytanie L.Dz./Pro-dzpz/214/2020” do dnia 
21.01.2020 roku do godz. 13.00 w siedzibie PWSZ w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 
Tarnów w  pokoju A024 (Dziennik Podawczy) lub proszę przesłać pod adres email: 
oferty@pwsztar.edu.pl (oferta składana w formie elektronicznej musi stanowić czytelny skan 
podpisanej oferty pisemnej zapisanej w formacie „pdf”). 
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2. Oferta winna zawierać zgodnie z formularzem oferty – cenę (zł brutto). 

3. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.  

4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert, a także wezwać Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów. 

2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 
ofert. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 
Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia w tym finansowe od 
Zamawiającego. 

4. Z oferentem który przedstawi najkorzystniejszą ofertę sporządzona zostanie umowa - projekt 
umowy - załącznik nr 2. 

5. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy, w rozumieniu przepisów 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny zostać wyraźnie oznaczone z 
zastrzeżeniem Wykonawcy, pod rygorem uznania, że stanowią one informacje jawne. 

6. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzielają pod względem: 

a) merytorycznym: mgr inż. Piotr Bihuniak, tel. 576 016 969, email: 
p_bihuniak@pwsztar.edu.pl 

b) formalnym: mgr Aneta Żurawska-Lany, tel. 14 6316 612, e-mail: 
a_zurawska@pwsztar.edu.pl 

7. Wynik postępowania Zamawiający: upubliczni na stronie internetowej: https://pwsztar.edu.pl/ 

8. Załączniki do Zapytania ofertowego: 

Załącznik nr 1: Formularz oferty. 

Załącznik nr 2: Wzór umowy. 

 

 
 
 
 
  


