
 

Lublin, dn. 23.08.2021 r. 
Innova Aneta Falkowska 
ul. Krańcowa 3 
20-356 Lublin 
falkowska.anet@gmail.com 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU NA ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI, 
OCHRONY OSOBISTEJ ORAZ DO DEZYNFEKCJI PRZEDSZKOLA 

 
W związku z realizacją projektu „Przedszkole - jestem na TAK!” nr RPLU.12.01.00-06-0056/20 
realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oraz środków własnych, Innova Aneta 
Falkowska - Zamawiający 
zaprasza do złożenia wyceny dotyczącej zakupu i dostawy środków czystości, ochrony osobistej oraz 
do dezynfekcji przedszkola przy ul. Królowej Bony w Lublinie. 
 
 

I. Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV):   
 
39830000 - Środki czyszczące 
33700000-7 - Produkty do pielęgnacji ciała 
33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne 
 

II. Opis przedmiotu zamówienia:  
 

1. Zamówienie obejmuje zakup i dostawę środków czystości, ochrony osobistej oraz do 
dezynfekcji przedszkola zgodnie z opisem zawartym w szczegółowym opisie przedmiotu 
zamówienia, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 

2. Wyszczególniony w przedmiocie zamówienia asortyment musi być fabrycznie nowy, 
nieuszkodzony, kompletny, wolny od wad, nie obciążony prawami na rzecz osób trzecich. 

3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych 
towarów łącznie z rozładowaniem i rozpakowaniem na koszt własny i ryzyko, w godzinach 
i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego. Oferowana cena powinna zawierać koszt 
zakupu i dostarczenia zamówienia do Zamawiającego. 

4. Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie w terminie od września 2021 do sierpnia 2022 
r. zgodnie z zapotrzebowaniem.  

5. Wykonawcy są zobowiązani do dostarczenia produktów zgodnych lub równoważnych pod 
względem jakości (lub lepszych), funkcjonalności i bezpieczeństwa z opisem zawartym 
w załączniku do niniejszego zapytania.  

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za terminowe i rzetelne wykonanie przedmiotu 
umowy. 

                                                                                                                                                                                              
III. Wymagania stawiane Wykonawcy 

1. Wykonawca ubiegający się o wykonanie zamówienia powinien spełnić następujące 
warunki:            

a) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
b) posiadać doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia, 
c) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia 
IV. Okres realizacji: wrzesień 2021 r. – sierpień 2022 r.  



 

V. Forma złożenia oferty:  
 
Zapraszamy do uzupełnienia oferty cenowej znajdującej się w załączniku lub przedstawienia oferty na 
swoich drukach, przy uwzględnieniu założeń Zamawiającego, złożenia jej w terminie do 31 sierpnia 
2021 r. do godziny 15.30 w jednej z następujących form:  

a. drogą elektroniczną: falkowska.anet@gmail.com 
b. drogą pocztową/osobiście: ul. Królowej Bony 8 w Lublinie. 

 
Innova Aneta Falkowska informuje, iż niniejsza procedura ma jedynie na celu poznanie ceny, 
w związku z tym ma charakter informacyjny i nie zobowiązuje Innova Aneta Falkowska do zawarcia 
umowy na określonych warunkach i z określonym podmiotem oraz nie wywołuje żadnych innych 
skutków prawnych. 
 
 
 
 
 

VI. Załączniki: 
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
2. Formularz ofertowy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

Załącznik do Zapytania ofertowego 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Dane Oferenta: 
 
Nazwa oferenta........................................................................................................................................ 
 
Adres siedziby oferenta........................................................................................................................... 
 
Telefon, adres e-mail oferenta.............................................................................................…………………. 
skierowany do: Innova Aneta Falkowska ul. Krańcowa 3 Lublin 

Nawiązując do zapytania cenowego z dn. 23 sierpnia 2021 r. dotyczącego zakupu i dostawy środków 
czystości, ochrony osobistej oraz do dezynfekcji przedszkola do Niepublicznego Przedszkola „Kot 
Filemon” przy ul. Królowej Bony w Lublinie, w ramach projektu pn.: „Przedszkole – jestem na TAK!” 
realizowanego przez Innova Aneta Falkowska oferuję wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami 
określonymi w  zapytaniu  za kwotę w wysokości : 
 
 
netto ..................... zł (słownie: ......................................................................……........….....) 
 
brutto .....................zł (słownie: .....................................................................………………...) 
 
 
 
 
Zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych. 
 
 
 
 
……………………………………………………                                                         ……………………………………………………… 
 miejscowość i data                                                                                               pieczęć i podpis 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego – formularz 
asortymentowo-cenowy 

 

L.p. Opis produktu 
Jednostka 

miary 
ilość 

1 Folia aluminiowa 10 m, szerokość 29cm  szt. 10 
2 Folia do żywności 30 m szt. 10 
3 Kapsułki żelowe do wc  szt. 60 
4 Koncentrat do płukania 2L  szt. 20 
5 Kostka do  wc 3w1 50 g  szt. 60 
6 Kosz na śmieci z pokrywką 15l szt. 20 
7 Krążki do spłuczki szt. 60 
8 Krem do rąk 100 ml szt. 40 
9 Mleczko do czyszczenia  700 ml szt. 30 

10 Mop + wiadro + kij szt. 10 
11 Mop  - zestaw mop plaski szt. 5 
12 Mydło w kostce 90g różne rodzaje szt. 60 
13 Mydło w płynie białe 5 l szt. 10 
14 Mydło w płynie z dozownikiem op. 250ml różne zapachy szt. 30 
15 Odkamieniacz do czajników 50g szt. 50 
16 Odświeżacz elektryczny  urządzenie + wkład 19 ml różne zapachy szt. 30 
17 Odświeżacz elektryczny powietrza  - dozownik do zapachu szt. 20 
18 Odświeżacz powietrza różne zapachy 300ml szt. 60 
19 Papier toaletowy /8rolek/ opak 100 
20 Plyn do udrażniania rur, syfonów 1l -  szt. 10 
21 Plyn uniwersalny do mebli w sprayu 250ml szt. 40 
22 Plyn uniwersalny  1l szt. 50 

23 
Płyn w  Spray ( typu uniwersalny, do łazienki, tłuszczy i plamy, 
dezynfekcja) 500ml szt. 20 

24 Płyn "kamień i rdza" (spray) 750ml  szt. 20 
25 Płyn do mycia i pielęgnacji paneli i drewna 750ml  szt. 20 
26 Płyn do mycia szyb 500ml szt. 30 
27 Płyn do naczyń op. 1l rózne zapachy szt. 60 
28 Płyn do wc  750ml szt. 40 
29 Płyn myjący do zmywarki 5l szt. 5 
30 Płyn nabłyszczający do zmywarki 5l szt. 5 
31 Pochłaniacz zapachów do lodówki op. 20 
32 Pronto emulsja / mleczko 250ml szt. 20 
33  Żel kamień i rdza 420g. szt. 20 
34 Płyn do prania tkanin białych  op. 2,8 l szt. 5 
35 Płyn do prania tkanin kolorowych op. 2,8 l szt. 5 
36 Preparat do dezynfekcji powierzchni Medisept 5l szt. 4 
37 Płun do dezynfekcji rąk Medisept 5l szt. 4 
38 Ręcznik papierowy długość około 120m szt. 90 
39 Ręczniki papierowe ZZ  4000szt op. 25 
40 Rękawice gumowe  rozmiar S,M,L szt. 20 
41 Rękawice lateksowe M op. 10 
42 Rękawiczki foliowe jednorazowe na zawieszce a`100- s,m,l po 3 opak. 6 
43 Serwetki papierowe  33x33, opak. 20szt -białe i kolorowe op. 75 
44 Sól do zmywarki  op 1.5 kg  szt. 10 
45 Szufelka + zmiotką szt. 20 
46 Ściereczka uniwersalna 4 kolory  szt. 10 
47 Ściereczka z mikrofibry szt. 150 
48 Ścierka do podłogi stop odor szt. 30 



 

49 Ścierki lniane szt. 50 
50 Tabletki do zmywarki "all in 1" lemon op 52 tabletki  szt. 20 
51 Wkład do urządzenia elektrycznego różne zapachy szt. 60 
52 Wkład zapas do mopa - płaski szt. 5 
53 Wkłady do mopa mikroaktywnego szt. 10 
54 Worki na śmieci 120 l  rolka 150 
55 Worki na śmieci 35 l  rolka 150 
56 Worki na śmieci 60 l  rolka 150 
57 Wybielacz 1l szt. 10 
58 Zmywaki  kuchenne  w opakowaniu po 10 szt. op. 40 
59 Żel do udrażniania rur 500ml szt. 30 

 


