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         Ostróda, 21 grudzień 2020 r. 

L.dz. 521/12/20 

 
Z A P Y T A N I E    O F E R T O W E 

 
 Zapraszam Państwa do złożenia oferty celem udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), na:      

Dostawę artykułów sanitarnych i środków czystości w roku 2021 wraz z dowozem, załadunkiem i rozładunkiem 

 do obiektów Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji w Ostródzie. 
 
1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

Sukcesywną, w miarę potrzeb Zamawiającego dostawę artykułów sanitarnych i środków czystości w roku 2020, 

zgodnie z wykazem (załącznik Nr 1), wraz z dowozem, załadunkiem i rozładunkiem, do obiektów Ostródzkiego 

Centrum Sportu i Rekreacji w Ostródzie,  . 
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021r. 

3. Ofertę proszę złożyć do dnia 28.12.2020 r. do godz.15.00. 

a) w formie pisemnej na adres : Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji ul. T. Kościuszki 22A,  
14-100 Ostróda; 

b) pocztą elektroniczną na adres: ocsir@ocsir.pl  

c)  faksem na nr: 89 646 08 13 

4. Osoby upoważnionego kontaktu z Wykonawcami: Zbigniew Ratajczyk, Tel. 661 118 005 

5. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może dokonać modyfikacji treści niniejszego zapytania 

ofertowego lub odwołać niniejsze zapytanie ofertowe. Modyfikacja treści zapytania ofertowego lub jego odwołanie 
nastąpi w taki sposób, w jaki nastąpiło przekazanie zapytania ofertowego Wykonawcom. 

6 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia niniejszego zapytania ofertowego bez dokonania wyboru 
którejkolwiek ze złożonych ofert. 

7 Do oferty należy załączyć: 
1) wykaz art. Sanitarnych i środków czystości – kalkulację ceny ofertowej zamówienia (Załącznik Nr 1) 
2) formularz ofertowy (Załącznik Nr 2) 

 
 
 
 
Załączniki do niniejszego zapytania stanowią: 
1) Załącznik Nr 1 – wykaz art. Sanitarnych i środków czystości – kalkulacja ceny oferowanej zamówienia, 
2) Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy 
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Załącznik nr 2 

 

 

………………………………………….. 
REGON ………………………………... 
NIP …………………………………….. 
Tel./fax…………………………………. 
e-mail ………………………………….. 
 

 

 

       Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji 
        ul. Kościuszki 22A 

        14-100 Ostróda 

 

 

 

 

OFERTA 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 21.12.2020 r. dotyczącego dostawy artykułów 
sanitarnych i środków czystości, do Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji, w roku 2021, zgodnie 

z wykazem (Załącznik nr 1), wraz z dowozem, załadunkiem i rozładunkiem do obiektów 
Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji  

 

1. Oferujemy wykonanie usługi objętej zamówieniem za cenę …………………….. PLN brutto. 
 

2. Cena ofertowa, wskazana w ust. 1 obejmuje dostawę artykułów sanitarnych i środków 
czystości do obiektów Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji na terenie miasta Ostróda, 

wraz z dowozem, załadunkiem i rozładunkiem w 2021 roku, sukcesywnie w miarę potrzeb 
Zamawiającego.  

3. Wykonawca oświadcza, ze ceny jednostkowe, wskazane w wykazie artykułów sanitarnych i 
środków czystości (Załącznik nr 1), nie ulegną zwiększeniu przez cały okres realizacji 

umowy. 

 

 

Podpisano:  

 

 

 

………………………………………. 
 (przedstawiciel Wykonawcy) 

 

 

 

 

……………………, dnia ………………… 

 
 


