Wysokie Mazowieckie 15.01.2016r

KONKURS OFERT CENOWYCH
Dostawa chemii basenowej na okres od 08.02.2016 do 31.01.2017r

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o paragraf 9 Regulaminu
udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane,
wprowadzonego zarządzeniem nr 86/08 Burmistrza Miasta Wysokie
Mazowieckie z dnia 2 stycznia 2008r
Miejska Pływalnia Wodnik Wysokie Mazowieckie ul. Szpitalna 1
zaprasza do składania oferty cenowej na dostawę chemii
basenowej.
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w ofercie wykonawcy w
formularzu asortymentowym. Należy podać cenę jednostkową netto, cenę
jednostkową brutto i wartość materiałów oraz cenę alternatywną dla zamienników.
Wskazane jest określenie jednostkowej ceny netto w zależności od ilości
zamawianego asortymentu.
2. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej na wybrane materiały.
Zamawiający przewiduje realizację zamówienia cyklicznie, do 31.01.2017r.
Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do złożenia zamówienia lub zawarcia
umowy.
3. Zamawiający zastrzega w umowie 30 dniowy termin płatności za zrealizowane
dostawy.
4. Zamówienie na dostawy chemii basenowej zostanie udzielone Oferentowi, który
przedstawi najniższą cenę danego preparatu.
5. Oferent przystępując do postępowania, zobowiązany jest złożyć pisemną ofertę w
podanym poniżej miejscu i terminie.
6. Oferty pisemne należy składać do dnia 05.02.2016r do godziny 1200 w biurze
Miejskiej Pływalni Wodnik w Wysokiem Mazowieckiem ul. Szpitalna 1 z dopiskiem
„Oferta na dostawę chemii basenowej”.
Informacje o wyborze oferty Zamawiający zamieści na stronie internetowej Urzędu
Miasta Wysokie Mazowieckie oraz w siedzibie Pływalni.
Dodatkowe informacje związane z przygotowaniem oferty udziela Pani Renata Nosek
tel. 0862750195

OFERTA WYKONAWCY
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w ramach dostawy chemii basenowej
dla Miejskiej Pływalni Wodnik na następujących warunkach cenowych
Nazwa

jm

Ilość
orientacyjna

Podchloryn sodu techniczny
roztwór zawierający 15%
aktywnego chloru oraz
poniżej 2% wodorotlenku
sodu
Koagulant (płynny zawiera
roztwór chlorku
wodorotlenku glinu
2,5%<C<10%)
FLOCKFIKS
Regulator pH – minus
(zawiera kwas mineralny <
50%
Alkaliczny środek
czyszcząco- dezynfekujący
(plaża „mokra stopa”
pomieszczenia kąpielowe i
natryskowe)
FLISAN
Kwaśny środek czyszcząco
dezynfekujący do
pomieszczeń sanitarnych,
łazienek, toalet, pomieszczeń
natryskowych i kąpielowych,
powierzchni przybasenowej
MULTISAN
Bakteriobójczy środek do
czyszczenia saun suchych –
drewno
SAUNA-RAINIGER
Środek czyszczący do
sanitariatów
SANIBLANC
Środek czyszczący do
basenów rozpuszczających
wapno
COMPACTAL
Bakteriobójczy środek do
czyszczenia łaźni parowej
DAMPFBADREINIGER
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Tabletki do badania PH
PHENOL RED
Tabletki do badania Chloru
DPD-1

Cena
jednostkowa
netto

Cena
jednostkowa
brutto

Wartość
brutto
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