
Znak sprawy: DA.26.8.2020.KP 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
           Postępowanie dotyczy zamówienia o wartości poniżej kwoty 30.000 euro 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Świętokrzyska 11 zaprasza 
do składania ofert na: 

Dostawa środków chemicznych na baseny zewnętrzne przy Pływalni Rawszczyzna: 

PolaOxyd i PolaClear. 

 
Termin wykonywania zamówienia: Dostawy realizowane raz w miesiącu od czerwca 2020r. 
do końca sierpnia 2020r. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zamówień telefonicznie. 

Tryb postępowania: : art.4 ust.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz Zarządzenie Nr 

I/9/2016 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 

27 kwietnia 2016r., jako zamówienie publiczne o wartości mniejszej niż wyrażona w zł 

równowartość 30.000 euro netto. /§1 ust.4 pkt.1/ 

Kryteria oceny ofert:  Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował  
kryterium cenowym.  Cena oferty winna zawierać koszt dostawy. 

Wymagania dotyczące kryteriów: 

1.Posiadanie uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
2.Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
Zamówienia. 
3. Cena oferty winna obejmować koszt dostawy. 
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zamówień telefonicznie oraz krótkie 
terminy realizacji zamówienia. 
Oferta winna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 
1.Oświadczenie potwierdzające aktualne prowadzenie działalności gospodarczej z podaniem 
pełnej nazwy, adresu, numeru REGON, NIP, zakładu głównego Oferenta. 
2. Oświadczenie stwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz 
składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub że uzyskał zgodę na zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności. 
3. Cenę jednostkową – zgodnie z Formularzem Ofertowym – Załącznik nr 1. 
 
Ofertę obejmującą całość zamówienia należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: 
 

Dostawa środków chemicznych na baseny zewnętrzne przy Pływalni Rawszczyzna: PolaOxyd  

i PolaClear. 

z podaniem nazwy, adresu, telefonu i numeru REGON, NIP  oferenta w terminie do dnia 
         3 czerwca 2020r. do godz. 9.00 
w sekretariacie MOSiR w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 11,  pok. nr 2.22 

Wartość zamówienia nie może przekroczyć kwoty – 30.000 euro. 



Oferowana cena podlega negocjacjom. 
Zamawiający prowadzi negocjacje ustne tylko z Oferentami obecnymi w dniu otwarcia ofert 
w siedzibie Zamawiającego. Pozostałe oferty rozpatrywane są zgodnie z wartościami 
podanymi jako cena oferty. Innych form negocjacji Zamawiający nie przewiduje. 
 
Otwarcie ofert i negocjacje z Oferentami mające na celu wybór najkorzystniejszej oferty 
odbędą się  w dniu 3 czerwca 2020r. godz. 9.15 
w siedzibie MOSiR w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Świętokrzyska 11 pok. 2.40 
 
Szczegółowych informacji udziela Kierownik Pływalni -Krzysztof Przygoda – tel. 607-114-010 
 
 


