
 
Załącznik nr 1 

do zapytania ofertowego – znak sprawy: 44/DB/2022 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowy zakup i dostawa środków czystości do siedziby 

Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208, zwanych dalej 

towarem. 

2. Szczegółowy wykaz towaru zawiera załącznik nr 1 do OPZ. 

3. Termin obowiązywania umowy: 30 dni od dnia podpisania umowy. 

4. Wykonawca dostarczy towar jednorazowo do magazynu znajdującego się w siedzibie 

Zamawiającego w godzinach 10:00 – 13:00, w dniach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do 

piątku, w terminie 30 dni od podpisania umowy. 

5. Towar dostarczony będzie do siedziby Zamawiającego zgodnie z zamówieniem na koszt Wykonawcy 

w stanie nieuszkodzonym. Wykonawca dokona rozładunku towaru w miejsce wyznaczone przez 

Zamawiającego, tj. do pomieszczenia znajdującego na poziomie -1 zjazd pochyły pod kątem ok. 40 

stopni brak rampy rozładunkowej. Z czynności odbioru towaru sporządzony będzie protokół odbioru 

dostawy. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczonego towaru lub niezgodności dostawy 

z asortymentem i ilością określoną w zamówieniu, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany towaru 

wadliwego na nowy, wolny od wad lub uzupełnienia braków w dostawie, własnym transportem i na 

własny koszt, w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji. 

6. Wykonawca gwarantuje, że termin ważności towarów będzie nie krótszy niż 3 miesiące licząc od daty 

podpisania protokołu odbioru dostawy z wynikiem pozytywnym. 

7. Płatność nastąpi po dostawie, w terminie 14 dni od momentu przekazania Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury Vat na podstawie podpisanego bez zastrzeżeń protokołu 

zdawczo-odbiorczego. 

Informacje o spełnianiu wymaganych norm i przepisów 

1. Zamawiający wymaga aby każdy towar zapakowany był w oryginalne opakowanie z nazwą 

producenta i terminem przydatności do użytkowania. W przypadku dostawy towaru 
równoważnego Zamawiający wymaga, aby opakowanie tego towaru zawierało wszystkie 
informacje umożliwiające identyfikację spełnienia wskazanych wymagań minimalnych dla danych 

towarów wskazanych w Tabeli asortymentowej. 

2. Towary powinny być dostarczone w opakowaniach ułatwiających przenoszenie  

i transport. Towary powinny być posegregowane wg asortymentu w celu zachowania kształtu, 

wyglądu, zapachu i zapakowane w taki sposób, aby zapobiec deformacji, zgnieceniu, połamaniu 

zmieszaniu zapachów, czy uszkodzeniu i rozdarciu opakowań. 



Załącznik nr.1 do OPZ – Tabela asortymentowa 

Lp. Nazwa Towaru ( opis i wymagania) Producent/Marka J.m. Ilość 

1 Krem do rąk glicerynowy 
Zgodnie z opisem 
i wymaganiami 
Zamawiającego 

szt.  1500 

2 Mydło w kostce ( gramatura 90g ) 
Zgodnie z opisem 
i wymaganiami 
Zamawiającego 

szt. 400 

3 Ręcznik kąpielowy Frotte o wymiarach : 70cm x 140cm 
Zgodnie z opisem 
i wymaganiami 
Zamawiającego 

szt. 200 

 


