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Przedszkole "Słoneczny Zakątek"        Kolbuszowa, 11.08.2021 

 Ewelina Mokrzycka 

36-105 Cmolas 90 C 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 5/2021 

na dostawę artykułów higienicznych do Żłobka „Słoneczny Zakątek”  

w Głogowie Małopolskim 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego 

Przedszkole „Słoneczny Zakątek" Ewelina Mokrzycka, 36-105 Cmolas 90 C, NIP 8141565949,  

REGON 181128567 

2. Tryb udzielania zamówienia 

Tryb udzielenia zamówienia jest zgodny z aktualnymi Wytycznymi w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

CPV: 

24955000-3, 33711900-6, 3376000-5, 33763000-6, 39831200-8, 33741100-7, 18424300-0, 

39831000-6. 

 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów higienicznych do Żłobka 

„Słoneczny Zakątek” w Głogowie Małopolskim, w tym m.in. środków czystości, rękawiczek 

jednorazowych, detergentów, papieru toaletowego, chusteczek i ręczników papierowych, 

według bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego, w ramach realizacji projektu pt. „Żłobek 

„Słoneczny Zakątek” w Głogowie Małopolskim” - RPO WP 2014-2020, Oś priorytetowa VII, 

Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej.  

Dostawy artykułów higienicznych będą realizowane przez okres realizacji projektu, od dnia 

01.09.2021 do dnia 30.06.2023 roku, zakres rzeczowy dostaw obejmować będzie produkty 

wymienione w poniższej tabeli. Podane ilości poszczególnych artykułów są szacunkowe i mogą 

ulec zmianie.   
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Zakres i opis przedmiotu zamówienia. 

Lp. Rodzaj produktu Szacunkowe 

zapotrzebowanie 

na 1 m-c 

Szacunkowe 

zapotrzebowanie 

w ramach 

projektu 

Opis produktu 

1.  Chusteczki higieniczne  20 opakowań  440 opakowań Chusteczki higieniczne, 2 
– warstwowe, do 
wyciągania z pudełka 
tekturowego, 100 % 
celulozy, bezzapachowe, 
pakowane po 65-75 sztuk 
= 1 opakowanie, prod. 
typu Velvet chusteczki 
balsam A'70 o kremowym 
zapachu lub równoważny  

2.  Papier toaletowy I 10 opakowań 220 opakowań Pakowany po 8 – 10 rolek 
= 1 opakowanie, 3 – 
warstwowy, kolor biały, 
prod. typu papier 
toaletowy Velvet lub 
równoważny 

3.  Papier toaletowy II 3 opakowania 66 opakowań Celuloza, dwuwarstwowy, 
biały, chłonny, długość 
rolki 100 m, 500 listków 
na jednej rolce, fi 18 cm, 
opakowanie zawiera 12 
rolek prod. typu Papier 
toaletowy BIGS Red Line 
181002, dostarczany 
produkt musi być 
dostosowany do rodzaju 
pojemników do 
dystrybucji papieru 
toaletowego, którymi 
dysponuje Zamawiający 
w oddziałach żłobka, tj. 
pojemników do  papieru 
toaletowego typu 
JUMBO, wymiary 
papieru j.w. 

4.  Woreczki na zużyte 
pieluchy 

10 opakowań 220 opakowań woreczki na zużyte 
pieluchy, pakowane po ok. 
100 szt. 

5.  Rękawiczki jednorazowe 
ochronne  

30 opakowań 660 opakowań Rękawiczki jednorazowe 
ochronne, z talkiem, 
rozmiar M, pakowane po 
100 sztuk w pudełku 
tekturowym 

6.  Proszek do prania  2 sztuki 44 sztuki Pakowany po 3  – 4,5 kg. 
Produkt przeznaczony dla 
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dzieci i niemowląt np. 
typu Hipoalergiczny 
proszek do prania Lovela, 
do prania białego / 
kolorów lub równoważny. 

7.  Płyn do płukania  2 sztuki 44 sztuki  Pojemność ok.2 l, produkt 
przeznaczony dla dzieci i 
niemowląt, hipoalergiczny 

8.  Środki dezynfekujące  3 sztuki 66 sztuki Płyn do dezynfekcji i 
odkażania rąk, pojemność 
500 ml.  
 

9.  Mydło dla dzieci do 
mycia rąk 

2 sztuki  44 sztuki Mydło w płynie do rąk 
przeznaczone dla dzieci, 
hipoalergiczne, pojemność 
opakowania ok.5 l. 

10.  Ręczniki papierowe I 5 opakowań 110 opakowań Pakowane po 6 rolek, 
kolor biały, włókna 
mieszane, ilość listków z 
jednej rolki +/- 1040, 1 – 
warstwowy, dł. 1 rolki 270 
m, wys. rolki 210 mm, fi 
190 mm, prod. typu 
system Hand Towel XL, 
dostarczany produkt 
musi być dostosowany do 
rodzaju pojemników do 
dystrybucji ręczników 
papierowych, którymi 
dysponuje Zamawiający 
w oddziałach żłobka, tj. 
Katrin System Towel 
Dispenser XL.   

11.  Ręczniki papierowe  
typu ZZ Katrin 
 
 
 
 

1 opakowanie 22 opakowania (1 
opakowanie zawiera 
20 paczek)  

Pakowane po 200 szt 
produkt typu ZZ, białe.  
Wymiar listka : 230mm x 
213mm, prod. Katrin. 

12.  Worki na śmieci 120 l 
 

5 opakowań 110 opakowań Pakowane po 10 szt. Poj. 
120 l, czarne  

13.  Worki na śmieci 60 l 
 

5 opakowań 110 opakowań Pakowane po 10 szt. Poj. 
60 l, czarne  

14.  Płyn do mycia szyb 5 l 1 opakowanie  22 opakowania  Poj. 5 l.  

15.  Płyn do mycia podłogi 5l 1 opakowanie  22 opakowania  Poj. 5 l. np. produkt 
Sidolux Uniwersalny płyn 
Mydło Marsylskie 5l 

16.  Płyn do toalet Domestos 
5l 

1 opakowanie  22 opakowania  Poj. 5 l, produkt typu Płyn 
do WC Domestos 5l. 

17.  Płyn myjący alkaliczny 
do zmywarek BISTRO 
141 10L NOVADAN 
+  

1 opakowanie  22 opakowania Płyn myjący alkaliczny do 
zmywarek BISTRO 141 
10L NOVADAN 
+  
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Profesjonalny płyn 
nabłyszczający N5 
RESTO QUALITY 5 l 
 

Profesjonalny płyn 
nabłyszczający N5 
RESTO QUALITY 5 l 

 

3.1 Oferowane artykuły powinny być odpowiedniej  jakości oraz muszą być dopuszczone do 

obrotu zgodnie z właściwymi przepisami oraz bezpieczne dla człowieka. 

3.2 Towar musi być fabrycznie nowy, w zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach, które 

posiadają nadrukowaną informację o nazwie środka, składzie chemicznym, nazwie i adresie 

producenta, terminie przydatności do użytku oraz gramaturze/litrażu/pojemności lub ilości j.m. 

(np. sztuk) w opakowaniu oraz zawierać instrukcję użytkowania/stosowania. 

Wymagany przez Zamawiającego termin ważności dostarczanego towaru - minimum 6 

miesięcy, liczony od dnia dostawy.  

3.3 W przypadku produktów niebezpiecznych Zamawiający wymaga dołączenia do oferty 

aktualnych kart charakterystyki preparatu niebezpiecznego zgodnie z rozporządzeniem komisji 

(UE) Nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i 

stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) oraz ulotkę informacyjną 

zawierającą podstawowe informacje, zastosowanie, sposób użycia, wartość pH koncentratu, 

informacje potwierdzające stężenie preparatu wraz z opisem, której pozycji formularza 

asortymentowo-cenowego dotyczą. Zamawiający nie dopuszcza oświadczeń potwierdzających 

spełnienie parametrów produktu. Karta charakterystyki musi: 

- odpowiadać obowiązującym przepisom 

- być napisana językiem prostym i zrozumiałym; 

- zawierać jednoznaczne i zwięzłe stwierdzenia; 

- w karcie charakterystyki winien być wymieniony producent, importer lub dystrybutor oraz 

data sporządzenia bądź aktualizacji karty. 

3.4 Rozliczenie za dostarczony towar będzie odbywało się za każdy miesiąc na podstawie 

faktury VAT/rachunku wystawionego na podstawie dokumentów W-Z. 

 

4. Termin i miejsce wykonania zamówienia 

Miejsce realizacji zamówienia – 30-060 Głogów Małopolski, ul. Sikorskiego 77. Okres 

realizacji zamówienia 01.09.2021 – 30.06.2023 rok. 

 

5. Sposób, termin i miejsce składania ofert 

c. Oferty można składać osobiście w siedzibie Zamawiającego - ul. Handlowa 11 A, 36-100 

Kolbuszowa lub 36-060 Głogów Małopolski, ul. Sikorskiego 77, przesłać listownie na adres 

Zamawiającego lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail ewelina_mok@o2.pl. 



5 

 

d. Termin składania ofert – 31.08.2021 r., godz.10.00, ul. Handlowa 11 A, 36-100 Kolbuszowa 

lub 36-060 Głogów Małopolski, ul. Sikorskiego 77. 

 

6. Kontakt z Wykonawcami  

Dodatkowych informacji w sprawie zamówienia udziela Dyrektor Przedszkola Pani Ewelina 

Mokrzycka, tel. 533 038 500. 

 

       Dyrektor Przedszkola  

Ewelina Mokrzycka 


