
 
 

                                                                                               Słupia Wielka, dnia 01.12.2020 r. 
Nr sprawy: ZP/TCZ/19/2020 

 

 

OGŁOSZENIE 

ROZEZNANIA RYNKU 

                 

   Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych z siedzibą w  Słupi Wielkiej, 
zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na „Dostawę (zakup) środków czystości   dla 
Centrali Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej” 
prowadzonym zgodnie z warunkami określonymi w załączonym rozeznaniu  rynku. 

 

Informujemy, że niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu 

Cywilnego, ani rozeznanie rynku w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

 

                                                                                             Z-ca Dyrektora  
                                                                                         ds. administracyjno-ekonomicznych 

                                                                                     Arkadiusz Sokołowski 
                                                                         ……………………………………….. 

                                                                                                                                     (podpis osoby upoważnionej) 



 
 
                                                                                                        Słupia Wielka, dnia  01.12.2020 r. 

 
ROZEZNANIE RYNKU 

(niniejsze zapytanie nie stanowi rozeznania rynku 

 w rozumieniu przepisów PZP) 

 

                                              Dostawa (zakup) środków czystości  
 

 

Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot 

zamówienia: 

 

Zapotrzebowanie na środki czystości 

 

 130 szt. Odświeżacz powietrza w aerozolu  

 10 szt. Odświeżacz powietrza wkłady zapachowe Impeco 

 500 szt. Kostka zapachowa do wc z zawieszką   

 60 szt. Zawieszka zapachowa do wc FRE-PRO 

 50 szt. Krem do rąk  

 50 szt. Mydło toaletowe w kostce 

 30 szt. Antybakteryjne mydło w płynie 5l 

 140 worków Ręczniki papierowe białe,zz po 20paczek/worek Katrin Plus Hand Towel zigzag 

35311 

 50 szt. Pasta do mycia rąk BHP 

 20 szt. Płyn do dezynfekcji rąk 5l 

 10 szt. Płyn do dezynfekcji powierzchni 5l 

 40 szt. Płyn do podłogi Ajax 5l 

 3 szt. Clinex Wood & Panel 1l 

 10 szt. Mleczko Cif 750ml 

 60 szt. Mleczko Ludwik do sanitariatów (aktywna piana) 

 150 szt. Płyn do mycia WC Tytan 1,2kg 

 50 szt. Płyn do mycia WC Domestos 1,25l 

 50 szt. Płyn do mycia naczyń Ludwik 1l 

 70 szt. Płyn do mycia szyb Clin z rozpylaczem 

 20 szt. Clinex Delos Mat 1l 

 60 opk. Rękawice nitrylowe opk./100szt. Rozmiar M 

 80 par. Rękawice robocze z podgumowanym spodem 

 30 szt. Ścierka do polerowania szyb  40x40 

 90 szt. Ścierka z mikrofibry ( 3 kolory) 40x40 



 5 szt. Ścierka perforowana (wałek) 

 30 rolek. worki na śmieci 15l 

 300 rolek. worki na śmieci 35l 50szt.w rolce 

 20 szt. Szczotka do wc 

 6 szt. Wkład do mopa obrotowego vileda turbo clean 2w1 

 20 szt. Mop vileda nakładka wymienna zapinana na guziki vileda ultramax 

 

Termin realizacji zamówienia:  do dnia 23 grudnia 2020 roku. 

Ofertę (zgodną z załącznikiem) prosimy: 

 złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:  

             Centralny Ośrodek Badań Odmian  Roślin Uprawnych,  
              Słupia Wielka 34,  
              63-022 Słupia Wielka      , lub 

 drogą elektroniczną na adres e-mail:    a.nowicka@coboru.gov.pl    

 osoba do kontaktu Agnieszka Nowicka,  tel. 61 285 23 41 w. 211 

w terminie do 07 grudnia 2020 do godziny  12.00 

Kryteria  

Zamawiający wybierze do realizacji ofertę przedstawiającą najkorzystniejszy 

bilans ceny oraz termin realizacji dostawy.  

 W przypadku zaoferowania przedmiotu równoważnego tzn. o takim samym przeznaczeniu - 

funkcjonalności  wraz z ofertą należy dołączyć etykietę (instrukcję stosowania) 

zaoferowanego środka. 

 Dostawa do siedziby Zamawiającego. Koszt transportu należy wkalkulować w cenę oferty. 

Zamawiający nie poniesie z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. Dostawy od 

poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00. 

 Zamawiający nie przewiduje płatności zaliczkowych.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia prowadzonego postępowania 

obejmującego niniejsze rozeznanie – bez podawania przyczyny. Wykonawcy nie 

przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w związku z unieważnieniem postępowania, w 

tym także kosztów poniesionych przez wykonawcę w związku z przygotowaniem i 

dostarczeniem oferty. 

                                              
                                                                                           Z-ca Dyrektora  

                                                                                         ds. administracyjno-ekonomicznych 
                                                                                     Arkadiusz Sokołowski 

                                                                                                ………………………………………… 
          (podpis Kierownika Zamawiającego)  

mailto:a.nowicka@coboru.gov.pl


 

Załącznik do zapytania ofertowego  
 
 
                       

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 
 
 
 
Dane dotyczące wykonawcy 
Nazwa: ................................................  
Siedziba: ................................................    
Adres poczty elektronicznej:  ................................................   
Strona internetowa:  ................................................   
Numer telefonu:  ……........................................   
Numer faksu:   ……. ......................................  
Numer REGON:  ................................................ 
Numer NIP:   ................................................  
 
 
Dane dotyczące Zamawiającego 
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych  
Słupia Wielka 34, 63-022 Słupia Wielka 
Woj. Wielkopolskie  
 
 
Zobowiązania wykonawcy 
Nawiązując do rozeznania rynku, którego przedmiotem jest dostawa (zakup) środków 
czystości  dla Centrali COBORU  
oferujemy wykonanie zamówienia za cenę: 
 

 
 

Nazwa środka czystości 

ilość   
sztuk 

opakowań 

Cena       
jednostkowa  

netto  
 

(za 1 szt.,opk, 
rolkę) 

Cena  
netto 

 
(ilość *cena 

jednostkowa 
netto) 

Podatek 
VAT 

Cena 
brutto 

1. Odświeżacz powietrza w aerozolu 130 szt.     

2. Odświeżacz powietrza wkłady 
zapachowe Impeco 

10 szt.     

3. Kostka zapachowa do wc z 
zawieszką 

500 szt.     

4. Zawieszka zapachowa do wc FRE-
PRO 

60 szt.     

5. Krem do rąk 50 szt.     

6. Mydło toaletowe w kostce 50 szt.     

7. Antybakteryjne mydło w płynie 5l  30 szt.     

8. Ręczniki papierowe białe,zz po 

20paczek/worek Katrin Plus Hand 

Towel zigzag 35311 

140 
worków 

    

9. Pasta do mycia rąk BHP 50 szt.     



 

Oświadczam, że: 

 Przedmiot zamówienia zrealizuję w terminie  maksymalnie ……. dni   od  dnia  złożenia   

zamówienia – zlecenia (nie później niż do dnia 23 grudnia 2020 roku) 

 

 

 

 

................................................................................. 

(data i czytelny podpis Wykonawcy) 

 

10. Płyn do dezynfekcji rąk 5l 20 szt.     

11. Płyn do dezynfekcji powierzchni 5l  10 szt.     
12. Płyn do podłogi Ajax 5l 40 szt.     

13. Clinex Wood & Panel 1l 3 szt.     
14. Mleczko Cif 750ml 10 szt.     
15. Mleczko Ludwik do sanitariatów 

(aktywna piana) 
60 szt.     

16. Płyn do mycia WC Tytan 1,2kg 150 szt.     
17. Płyn do mycia WC Domestos 1,25l  50 szt.     

18. Płyn do mycia naczyń Ludwik 1l 50 szt.     
19. Płyn do mycia szyb Clin z 

rozpylaczem 
70 szt     

20. Clinex Delos Mat 1l 20 szt.     
21. Rękawice nitrylowe opk./100szt. 

Rozmiar M 
60 opk     

22. Rękawice robocze z 
podgumowanym spodem 

80 par.     

23. Ścierka do polerowania szyb  40x40 30 szt.     
24. Ścierka z mikrofibry ( 3 kolory) 

40x40 
90 szt.     

25. Ścierka perforowana (wałek) 5 szt.     

26. worki na śmieci 15l 30 rolek     

27. worki na śmieci 35l 50szt.w rolce 300 rolek     

28. Szczotka do wc 20 szt.     
29. Wkład do mopa obrotowego vileda 

turbo clean 2w1 
6 szt.     

30. Mop vileda nakładka wymienna 

zapinana na guziki vileda ultramax 

20 szt.     


