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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków czystości i artykułów 
sanitarnych na potrzeby MZGK Sp. z o. o. z siedzibą w Dęblinie, których rodzaj i ilość 
zostały określone w formularzu cenowym – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. 

 
Towar musi być nowy i bez wad. Zamawiający wymaga, aby dostarczone środki 
i artykuły miały co najmniej 6 – miesięczną przydatność do użycia oraz muszą posiadać 
na opakowaniach jednostkowych etykiety w języku polskim, zawierające co najmniej 
nazwę producenta oraz produktu, sposób użycia, przeznaczenie, informacje 
o zagrożeniach, środki bezpieczeństwa i sposób przechowywania. 
 
W sytuacji gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie konkretnych 
producentów określają one minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakim 
muszą odpowiadać produkty, aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego i 
stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Przez zapis dotyczący 
minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania 
towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych 
producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu 
doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego 
rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów czy produktów ma 
wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia 
wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, 
dopuszcza jednocześnie produkty o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, 
co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy 
produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W trakcie realizacji zamówienia, na 
każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu stosowne dokumenty, uwiarygadniające te 
artykuły i środki. 
 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość́ realizacji innych ilości poszczególnych środków 
i artykułów, niż ilości określone w formularzu cenowym (załącznik nr 3 do zapytania 
ofertowego). W okresie obowiązywania umowy Zamawiający może zmniejszyć lub 
zwiększyć ich ilość stosownie do potrzeb, przy czym suma wartości zrealizowanych 
dostaw nie może przekroczyć 20% łącznej wartości brutto umowy. Z tego tytułu 
Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia do Zamawiającego. 
 

2. Miejsce realizacji zamówienia: 
a) dostawa do siedziby Zamawiającego – ul. Towarowa 2D, 08-530 Dęblin, 
b) realizacja dostaw odbywać się będzie sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego 

na podstawie zgłoszenia dokonanego przez Zamawiającego drogą mailową, 
c) termin realizacji poszczególnych dostaw: 5 dni roboczych od daty dostarczenia 

zamówienia wykonawcy, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00, 
d) Wykonawca w cenie oferty winien uwzględnić koszty transportu, rozładunku oraz 

wniesienia materiałów do wskazanego pomieszczenia. 


