
 

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W RADOMIU 
JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY MIASTA RADOMIA 
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Regon: 141256865; NIP: 948-249-54-17 

Znak sprawy: ZP.26.1.2023.KM     Radom, dnia 10.02.2023 r. 
 
 

ROZEZNANIE (ZAPYTANIE) CENOWE 

 Zakład Usług Komunalnych w Radomiu, ul. Sucha 15, 26-600 Radom zaprasza do 
złożenia oferty cenowej w odpowiedzi na rozeznanie (zapytanie) cenowe w celu wyboru 
najkorzystniejszej oferty na:   

Zakup i sukcesywną dostawę środków czystości i artykułów chemicznych 
  

 Dostarczany towar ma być nowy, fabrycznie zapakowany i wolny od wad. 
Szczegółowe informacje dotyczące asortymentu i ilości znajduje się  
w formularzu cenowym - załącznik nr 2. Towar musi posiadać termin ważności minimum 12 
miesięcy od dnia zakupu przez Zamawiającego (dot. artykułów, które występują                      
z okresem ważności). Towar  powinien spełniać kryteria Polskich norm i być dopuszczone do 
ogólnego stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
Wskazane ilości poszczególnych asortymentów są orientacyjne, nie są wiążące dla 
Zamawiającego i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb. Rzeczywiste ilości środków 
czystości i artykułów chemicznych będą wynikać z bieżącego zapotrzebowania. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia dostawy w ramach 
przedmiotu zamówienia do 20% wielkości całego zadania, z zastrzeżeniem, że ceny 
jednostkowe podane przez Wykonawcę nie ulegną zmianie przez cały okres obowiązywania 
umowy.               
   Z tytułu nie zrealizowania pełnej wartości umowy lub zmiany ilościowej poszczególnych 
asortymentów nie przysługują Wykonawcy wobec Zamawiającego żadne roszczenia. 
 
1. Termin realizacji.  
Dostawy będą realizowane sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego do 30.06.2023 r.  
 
2. Miejsce i termin złożenia ofert: Zakład Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15,  

26-600 Radom lub drogą elektroniczną na adres  e-mail: sekretariat@zuk.radom.pl 
 
3. Ofertę należy złożyć do dnia 20.02.2023 r. do godz. 10.00 zgodnie z formularzem 

ofertowym - załącznik 1 i formularzem cenowym – załącznik nr 2. 
 

O upływie terminu złożenia ofert decyduje data i godzina dostarczenia oferty do siedziby 
Zamawiającego. Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie rozpatrywana. 

 
4. Zawarcie umowy wg załączonego wzoru. 

 
5. Warunki płatności:  

Zapłata  za dostarczony towar nastąpi po przekazaniu przez Wykonawcę zamawianej 
partii przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ofercie, w terminie 14 
dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.  

 
6. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Katarzyna Melka tel.48 3892625 
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Korespondencję drogą elektroniczną należy przesyłać na adres e-mail: 
sekretariat@zuk.radom.pl 
 

7. Sposób przygotowania oferty:  
7.1. Oferta winna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim wyłącznie na 
formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 i formularzu cenowym, którego 
wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego rozeznania (zapytania) cenowego  i muszą 
zawierać wszystkie informacje oraz dane wymagane w tych dokumentach. Wykonawca musi 
złożyć ofertę na pełny asortyment ujęty w rozeznaniu (zapytaniu) cenowym. 
7.2. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną / osoby upoważnione do 
reprezentowania Wykonawcy.  
7.3. Cena oferty brutto musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia, w tym koszty załadunku, transportu, dostawy i rozładunku 
 u Zamawiającego, opakowania, wymiany asortymentu, gwarancji oraz opłaty  
i podatki w tym podatek od towarów i usług VAT. Cena pozostanie niezmieniona przez cały 
okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. 
7.4. Cena oferty brutto musi być wyrażona cyfrowo (do drugiego miejsca po przecinku)  
w złotych polskich. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone po 
cenach jednostkowych wskazanych w ofercie Wykonawcy złożonej Zamawiającemu.  
7.5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, nie dopuszcza składania ofert 
wariantowych i częściowych. 
7.6. Zamawiający poprawi w ofercie: 
- oczywiste omyłki pisarskie, 
- oczywiste omyłki rachunkowe, 
- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z OPZ niepowodujące istotnych zmian                    
w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona. 
 
8. Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie najniższej ceny łącznej brutto  
(przy spełnieniu wszystkich warunków przedstawionych w niniejszym zaproszeniu).  
8.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych 
ofert, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się 
od zawarcia umowy w przedmiocie niniejszego zamówienia.             
 
9. Inne istotne warunki zamówienia: 

 
9.1. Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty                            
w przypadku gdy koszt wykonania zadania  podany przez Wykonawcę - przekracza 
możliwości finansowe Zamawiającego lub mogą zostać przeprowadzone dodatkowe 
negocjacje cenowe.          
 
9.2. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 
- nie złożono żadnej oferty, 
- wszystkie oferty podlegały odrzuceniu, 
- na podstawie innych przyczyn, istotnych dla Zamawiającego na każdym etapie 
postępowania. 
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9.3. Termin związania ofertą: 30 dni 
 
10. Rozeznanie (zapytanie) cenowe nie jest jednoznaczne z udzieleniem 

zamówienia. 
 

11. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835). 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 
r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych                              
w Radomiu ul. Sucha 15, 26-600 Radom tel.: (48) 389 26 30 

2) W Zakładzie Usług Komunalnych w Radomiu został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – 
Izabela Remjasz, z którym kontakt jest możliwy pod adresem korespondencyjnym Zakład Usług 
Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15, 26-600 Radom oraz pod adresem e-mail: 
iod.kontakt@zuk.radom.pl 

3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją postepowań o udzielenie 
zamówień publicznych o wartości poniżej 130.000 zł.  

• na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub 
do podjęcia działań przed zawarciem umowy. 

• na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w związku z art. 43 i 44 ustawy o finansach publicznych 
oraz ustawy Prawo zamówień publicznych w celu udzielenia i wykonania zamówienia publicznego 
poniżej 130000 złotych. 

4) Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 
na podstawie przepisów prawa, z uwzględnieniem zasady jawności – dane wykonawców, którzy 
złożyli oferty oraz dane zwycięskiego wykonawcy lub informacja o unieważnieniu postępowania 
zostaje opublikowana na BIP, a także możliwością dostępu do danych na zasadach przewidzianych w 
ustawie z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 

5) Pana/Pani dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane 
osobowe na rzecz Administratora. Ponadto, dane mogą zostać udostępnione innym podmiotom 
uprawnionym do dostępu do danych osobowych na podstawie właściwych przepisów prawa 
polskiego 

6) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, aż do 
momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa, w tym 
przepisów dotyczących archiwizacji. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego dane będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia obowiązków 
przetwarzania danych.  

7) Posiada Pan/Pani: 
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• dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa ma Pan/Pani ma możliwość 
pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane, 

• prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa można zgłosić do nas konieczność 
poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu 
czy przetwarzaniu danych, 

• prawo do usunięcia - korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o usunięcie danych. W 
przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy 
jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z 
prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie 
publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi. 

• prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o 
ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość przetwarzanych 
danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie 
przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania. 

• prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa można w dowolnym momencie 
wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych, jeżeli są one przetwarzane na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu 
wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. 
W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Pana/Pani wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych 
osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie 
uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne 
wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony 
roszczeń. 

• prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie - w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, w wypadku, jeżeli przetwarzania którego dokonano na 
podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza 
przepisy prawa, 

8) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw pochodzących z poza 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)  

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów 
wynikających z zapisów umowy. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało 
niezrealizowaniem celu, dla którego miały być przetwarzane. 

Pana/Pani Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (na platformie zakupowej), ale 
nie będą profilowane 

                                                                                                                           Zamawiający 

           DYREKTOR 
                                                                                                  Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu 
                                                                                                               
                                                                                                                       Łukasz Kasprzycki 
                                                                                                                     /podpis na oryginale/                                                    
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Załącznik nr 1 do rozeznania (zapytania) cenowego 
 

Nazwa Wykonawcy ................................................................................................................... 

Adres Wykonawcy ..................................................................................................................... 

NIP ................................................................................................................................................... 

Regon ............................................................................................................................................. 

Nr telefonu ................................................................................................................................... 

E-mail .............................................................................................................................................. 

Nr rachunku bankowego .......................................................................................................... 
 

 
Zakład Usług Komunalnych w Radomiu 

ul. Sucha 15 

26-600 Radom 

 
 

F O R M U L A R Z   O F E R T Y 

 

Odpowiadając na rozeznanie (zapytanie) cenowe dot. sukcesywnej dostawy środków czystości 

 i artykułów chemicznych dla Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę: 

Cena brutto ………………… zł (słownie złotych …………………………………………………………………………………………………………) 

2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę 

do niego zastrzeżeń. 

3. Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy od dnia zakupu przez Zamawiającego (dot. artykułów, 

które występują z okresem ważności). 

4. Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia 30.06.2023 r.  

5. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w rozeznaniu (zapytaniu) cenowym oraz zawarcie 

umowy wg wzoru. 

6. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy 

 z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 

poz. 835).  
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7. Zobowiązujemy się dostarczyć sukcesywnie na własny koszt, zgodnie z opisem przedmiot 

zamówienia w ramach zaoferowanej ceny w formularzu cenowym na wskazany przez 

Zamawiającego adres do 10 dni roboczych od złożenia zamówienia. 

8. Przedstawiamy poniżej dane kontaktowe, poprzez które należy porozumiewać się w sprawach 

dotyczących przedmiotowego postępowania: 

 
imię i nazwisko …………..…………………………………..     tel.…………………………………..   e-mail .…………………..……………… 

      

 
 
Radom, dn.: ……………………… 

 
        …………………………………………… 
(Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej,  

     pieczątka wykonawcy) 
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                  Załącznik nr 2_Formularz cenowy 

 

Szczegółowa oferta cenowa na dostawę środków czystości i artykułów chemicznych dla Zakładu 

Usług Komunalnych w Radomiu w postępowaniu znak sprawy: ZP.26.1.2023.KM 

 

Nazwa Wykonawcy..................................................................................................................................... 

 

Lp Nazwa materiału j.m. 
Ilość  
ogółem 

Stawka 
podatku 
VAT (%) 

Oferowana 
cena 
jednostkowa 
brutto (PLN) 

Wartość 
zamówienia 
brutto (PLN) 
(4x6) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Płyn AJAX- uniwersalny do mycia podłóg z terakoty, paneli 
podłogowych, wykładzin PCV, glazury, usuwający 
zabrudzenia, o przyjemnym zapachu.  Pojemność nie mniej 
niż 1000ml.  

szt. 6 

   

2 

Płyn DOMESTOS do czyszczenia i dezynfekcji urządzeń 
sanitarnych o właściwościach wybielających, 
dezynfekujących, grzybobójczych i bakteriobójczych, o 
przyjemnym owocowym, morskim zapachu, pojemnik 
zakończony dozownikiem ułatwiającym dezynfekowanie 
trudno dostępnych powierzchni. Pojemność nie mniej niż 
750 ml.  

szt. 20 

   

3 
Mleczko CIF do czyszczenia umywalek                                                                                                      
i urządzeń sanitarnych, nie rysujące powierzchni, o 
przyjemnym zapachu. Pojemność nie mniej niż 700 ml. 

szt. 240 
   

4 
Płyn do naczyń  FAIRY bezwzględny dla tłuszczu o gęstej 
konsystencji łagodny dla dłoni pozostawiający czyste i 
lśniące naczynia o przyjemnym cytrynowym zapachu. 
Pojemność nie mniej niż 900ml. 

szt. 10 

   

5 
Płyn  Mr. Muscle do mycia szyb i luster, nie pozostawiający 
smug, o przyjemnym zapachu. Pojemność nie mniej niż 
500ml 

szt. 80 
   

6 
Mydło DOVE w płynie do mycia rąk z dozownikiem, 
kremowe, bardzo wydajne. Skutecznie myjący środek 
bardzo delikatny dla rąk o przyjemnym zapachu.                         
Opakowanie nie mniej niż 250 ml. 

szt. 30 

   

7 
Mydło MERIDA w płynie do mycia rąk,                                                                                   
do dozowników, do dozowników, antybakteryjne. 
Skutecznie myjący środek o łagodnej formule dla rąk o 
przyjemnym zapachu. Pojemność nie mniej niż 5kg. 

szt. 120 
   

8 
Krem do rąk w tubce, pojemność nie mniej niż 75 ml 

szt. 755    

9 Mydło toaletowe (kostka), pojemność nie mniej niż 90 g 
 

szt. 770    

10 
Pasta BHP (do mycia silnie zabrudzonych rąk, usuwa smary, 
oleje), pojemność nie mniej niż 500 g 

szt. 285 
   

11 
Papier toaletowy VELVET celulozowy biały, 
dwuwarstwowy z perforacją, dzielony na listki, rolka, (8 
szt. w opakowaniu) 

op. 200 
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12 Papier toaletowy Jumbo, szary średnica rolki nie mniej niż 
19 cm  

szt. 750    

13 Papier toaletowy KRÓLIK szary, zwykły, rolka, (8 szt. w 
opakowaniu) 

op. 150    

14 
Ręczniki papierowe do rąk, składane typu ZZ w kolorze 
białym, o wymiarach nie mniej niż 25x23 cm. Opakowanie-
karton nie mniej niż 4000 listków 

op. / 
karton 

40 
   

15 
Ręczniki papierowe do rąk, składane  typu "ZZ" w kolorze 
zielonym, żywicowane, wodotrwałe o wymiarach  nie mniej 
niż 25x23 cm. Opakowanie - karton 4000 listków 

op. / 
karton 

20 
   

16 
Żelowy krążek Duck – Fresh Discs z dozownikiem, o różnych 
zapachach. Pojemność nie mniej niż 36 ml, producent 
Johnson. 

szt. 30 
   

17 
Kolorado – wc zawieszka zapachowa. Do neutralizacji 
nieprzyjemnych  zapachów w pomieszczeniach wc.  
Pojemność nie mniej niż 35 g 

szt. 40 
   

18 
Wkład zapachowy do pisuaru floral 
Producent: Merida 

szt. 50 
   

19 Krążek barwiący WC opakowanie - 14 szt. op. 50    

20 
Odświeżacz powietrza w żelu typu Brise, stojący, 
neutralizujący przykre zapachy, o zapachu leśnym, lawenda, 
morskim lub japoński ogród. Pojemność nie mniej niż 150g 

szt. 20 
   

21 

Odświeżacz powietrza Brise glade w spray, eliminuje 
nieprzyjemne zapachy, odświeża, działa natychmiastowo, 
długotrwała świeżość wysoka jakość o zapachu ( Drzewo 
Sandałowe z Bali i Jaśmin) TYP Brise  Opakowanie nie mniej 
niż 300ml. 

szt. 30 

   

22 

Płyn BLUE STAR  wielofunkcyjny środek do czyszczenia 
powierzchni nadający się do maszyn ,rozpuszcza tłuszcze i 
atrament  wzbogacony w microemulsję idealny do 
powierzchni powlekanych i niepowlekanych o przyjemnym 
zapachu. Producent KLEEN. Pojemność nie mniej niż 10L 

szt. 4 

   

23 Wkład do mopa bawełna 40 cm TES, uchwyty trapezowe szt. 80    

24 Wkład do mopa bawełna 50 cm TES, uchwyty trapezowe szt. 15    

25 
Mop Vileda zestaw: mop płaski, wiadro (nie mniej niż 10l)  
z wyciskaczem. Wymagane minimalne parametry: mop 
składający się z drążka, myjącej końcówki płaskiej oraz 
wiaderka z nakładanym wyciskaczem 

kpl. 1 
   

26 Wkład do mopa płaskiego pasujący do zestawu 
wymienionego w pozycji 25 

szt. 2 
   

27 

Wkład do mopa obrotowego Vileda Turbo 2w1 doskonale 
nadaje się do czyszczenia wszystkich rodzajów podłóg 
utwardzonych. Skutecznie czyści płytki ceramiczne, 
linoleum, panele oraz podłogi drewniane, nie powodując 
zarysowań. 

szt. 5 

   

28 
Ścierka z mikrofibry do podłogi Jan Niezbędny, 
superchłonna, wytrzymała, wymiany nie mniej niż 50x60 
cm 

szt. 120 
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29 Ściereczka uniwersalna Jan Niezbędny z mikrofibry, typ 
frotte, wymiary nie mniej niż 36x38 cm  

szt. 150 
   

30 

Vileda Actifibre ścierka z warstwą PVA, do szyb, wymiary 
nie mniej niż 32cmx27cm. Posiada znakomite właściwości 
czyszczące. Warstwa PVA zapewnia zdolność wchłaniania 
wody. 

szt. 50 

   

31 
Ściereczka z mikrofibry do luster Jan Niezbędny. Wymiary 
nie mniej niż 24cm x 21cm. Nie zostawia na czyszczonych 
powierzchniach żadnych smug ani włókien. 

szt. 50 
   

32 
Zmywak kuchenny wykonany z gąbki z nylonową włókniną, 
usuwający silne zabrudzenia, wielorazowego użytku, 
wymiary nie mniej niż 9x6x3 cm. 

szt. 340 
   

33 Worki papierowe do odkurzacza Profi 6 szt. 15    

34 Worki papierowe do odkurzacza Profi 2 szt.  60    

35 

Zmiotka z szufelką - komplety w różnych kolorach 
Wymagane minimalne parametry: zmiotka z szufelką 
wykonana z tworzywa sztucznego - komplet, brzeg szufelki 
zakończony np. gumowym rantem ułatwiającym zbieranie 
śmieci 

kpl. 17 

   

36 
Szczotka do zamiatania z tworzywa sztucznego 30 cm 

szt. 3    

37 
Kij drewno z gwintem 120 cm, pasujący do szczotki 
wymienionej w pozycji 36 

szt. 3 
   

38 WC komplet: zestaw szczotka WC i pojemnik plastikowy kpl. 20    

39 
Wyciskarka do wózka sprzątającego ZS 001 do 
bezdotykowego wyciskania nakładek na mopy. 

szt. 3 
   

40 

Stelaż do mopa płaskiego 40 cm HFF101 TTS  
Wykonany z tworzywa sztucznego. 
Średnica otworu na kij 22mm. 
Przeznaczony do mopów o szerokości 40cm w wersji "z 
zakładkami" 

szt.  15 

   

SUMA 
 


