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ZAPYTANIE OFERTOWE 

dotyczące zamówienia o wartości poniżej 130.000 tys. zł 

 
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 
130.000,00 zł, do których –zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2021r., poz. 1129) –nie stosuje się przepisów tej ustawy, zapraszam do złożenia oferty cenowej  

 

 

 

 

Zamawiający: 

Muzeum Historyczne w Przasnyszu, 
Adres: ul. Rynek 1,06-300 Przasnysz 

Telefon (29) 752 28 66;Fax (29) 752 28 66 

e-mail: muzeum@muzeumprzasnysz.pl 

 

zaprasza do złożenia oferty na dostawę i zakup środków czystości na potrzeby prowadzenia bieżącej 

działalności Muzeum Historycznego w Przasnyszu. 

Wspólny słownik zamówień (CPV) 

Kod: 39.80.00.00-0, 39.22.40.00-8, 33.76.00.00-5, 19.64.00.00-4 

I . Szczegółowy opis przedmiotu oraz zakres zamówienia: 

 

Przedmiotem zamówienia jest:  
 
Lp. Wyszczególnienie Wielkość 

opakowania/ 

pojemność 

Ilość 

opak,szt,gr,kg,1,itp

. 

OGÓŁEM 

 

1 
Ręczniki papierowe kuchenne na rolce, dwuwarstwowe, 

białe, Foxy Mega 

szt. 50 szt. 

2 Mop – rękaw  szt. 7 szt. 

3 Kostki WC morskie Domestos z zawieszką 40 g 25 szt. 

4 Płyn do WC  do mycia i dezynfekcji sanitariatów Domestos 500ml 20 szt. 

5 Płyn do mycia okien Window lub równoważny 750 ml 15 szt. 

6 Papier toaletowy szary worek 1 worek 

7 Mydło w płynie w pojemniku 5 litrowym 5 litrów 2 szt. 

8 Worki na śmieci poj.35 l/A20 (30 opakowań/rolek) szt. 25 szt. 

9 Płyn do mycia naczyń w pojemniku 5 litrowym 5 litrów 2 szt. 

10 Zmywak gąbka do mycia naczyń opakowanie 3 opakowania 

11 Ścierki do czyszczenia różnych powierzchni opakowanie 2 opakowania 

12 Szczotka na kiju szt. 2 szt. 

13 Szczotka mała z szufelką szt. 2 szt. 
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14 Kij do mopa drewniany szt. 3 szt. 

15 Mleczko do czyszczenia CIF 780 g 10 szt. 

 
 

3. Termin i miejsce realizacji zamówienia oraz składania ofert:  

Termin realizacji zamówienia - 14.10.2021 r. 

Środki czystości wykorzystywane będą podczas bieżącej działalności Muzeum Historycznego 

w Przasnyszu. 

Ocena złożonych ofert będzie dokonana w oparciu o kryterium najniższej ceny.  

Forma wynagrodzenia - ryczałtowa. 

W przypadku zainteresowania realizacją niniejszego zamówienia, zapraszam do złożenia oferty 

cenowej:  

 osobiście do siedziby Muzeum Historycznego w Przasnyszu w formie pisemnej w zaklejonej 

kopercie z dopiskiem „Środki czystości na potrzeby bieżącej działalności Muzeum” pod 

adresem: 

Muzeum Historyczne w Przasnyszu 

ul. Rynek 1 

06-300 Przasnysz 

 pocztą tradycyjną na adres: (liczy się data wpływu do Muzeum Historycznego w Przasnyszu) 

na adres: 

Muzeum Historyczne w Przasnyszu 

ul. Rynek 1 

06-300 Przasnysz 

 w formie elektronicznej na adres e-mail: 

sekretariat@muzeumprzasnysz.pl 

w terminie do dnia 7.10.2021 r. do godz. 12.00 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7.10.2021 r. o godz. 15.30 w siedzibie Zamawiającego. 
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W sprawach związanych z zapytaniem ofertowym proszę o kontakt z Panią Agnieszką 

Brykner pod numerem telefonu tel. (29) 752 28 66 lub za pomocą poczty elektronicznej: 

muzeum@muzeumprzasnysz.pl. 

Dyrektor Muzeum Historycznego 

w Przasnyszu  

 

/-/ Agnieszka Brykner 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do zapytania ofertowego: 
1) Oświadczenie 

2) Formularz ofertowy 

3) Wzór umowy 

4) Klauzula informacyjna 
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