WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLIGICZNA W POZNANIU
Telefony:
- informacja o numerach
- wewnętrznych
- Dyrektor WSSE w Poznaniu
- e-mail WSSE w Poznaniu
- Sekcja ds. Zamówień
Publicznych
- fax
- e-mail

61 854-48-00
61 854-48-02
sekretariat@wssepoznan.pl

ul. Noskowskiego 23
61-705 Poznań
www.wsse-poznan.pl

61 854-48-90
61 854-48-34
zamowienia.publiczne@wssepoznan.pl

oryginał/ kopia
EA-ZP.2600.10.2019

Poznań, 14.03.2019 r.

W związku z planowanym przez nas zakupem wody pitnej zwracamy się do Państwa
z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na interesującą nas dostawę.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego
zapytania.
Ofertę, prosimy dostarczyć do kancelarii (I piętro) Wojewódzkiej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Poznaniu – ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań lub drogą mailową na adres:
zamówienia.publiczne@wssepoznan.pl do dnia 21 marca 2019 r.

S.W.
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Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dostawa butelkowanej wody źródlanej do picia dla pracowników Wojewódzkiej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Poznaniu w ilości 9 450 litrów w okresie dwunastu miesięcy od podpisania
umowy.
Dostarczana woda powinna pod względem mikrobiologicznym spełniać wymagania określone w
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 31marca 2011 (Dz. U. 2011 r. Nr 85 poz. 466) w sprawie
naturalnych wód mineralnych, wód
źródlanych i wód stołowych, a pod względem
fizykochemicznym i organoleptycznym wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz.
2294).
Przechowywana w opakowaniach firmowych, w temperaturze pokojowej (20-26°C ) zachowa
właściwości użytkowe i będzie nadawała się do spożycia w terminie podanym przez dostawcę na
opakowaniu.
Określa się dodatkowe wymagania dla wody tj;
- brak zanieczyszczeń glonami, larwami i żywymi organizmami biologicznymi nie wymienionymi w
powyższych rozporządzeniach,
Ze względu na możliwość przechowywania pojemników z wodą w temperaturze pokojowej,
wymagania mikrobiologiczne z powyższego Rozporządzenia oraz dodatkowe powinny być
zachowane dla tej temperatury.
Jeżeli jakość wyników badania wody nie będzie spełniała wymagań określonych w w/w
rozporządzeniach oraz dodatkowych wymagań określonych przez Zamawiającego, umowa zostanie
rozwiązana.
Usługa obejmowała będzie dostawę wody, co dwa tygodnie, w butlach o pojemności około 19
litrów, do urządzeń grzewczo-chłodzących i stojaków na butle znajdujących się pod następującymi
adresami:
- Poznań, ul. Noskowskiego 21 - 2 urządzenia w tym : 1 parter
1 I-wsze piętro (schody)

SW

-

Poznań, ul. Noskowskiego 23

- 2 urządzenia w tym : 1 I-wsze piętro (schody)
1 parter ( budynek gospod.w
podwórzu posesji)

-

Poznań, ul. Libelta 36

- 4 urządzenia w tym : 1
1
1
1

-

Poznań, ul. Nowowiejskiego 60, - 1 urządzenie w tym: 1 przyziemie budynku

-

Poznań, ul. Gronowa 22,

- 1 urządzenie w tym: 1 VI-piętro (winda)

-

Poznań, os. Przyjaźni 118

-

przyziemie budynku
parter
I-wsze piętro ( schody)
II-gie piętro (schody)

3 urządzenia w tym: 2 parter
1 I-wsze piętro (schody)
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Dostawca zobowiązany będzie wyposażyć Zamawiającego w:
- dystrybutory grzewczo-chłodzące, które podają wodę podgrzaną do temp. 95ºC lub schłodzoną do
10ºC w kolorze niebieskim lub białym 14 szt.
- stojaki na dwie butle
7 szt.
- stojaki na trzy butle
3 szt.
- stojaki na cztery butle
5 szt.
razem stojaków
15
- kubeczki plastikowe jednorazowe
200 opakowań po 100 szt.
- alkoholowe chusteczki do dezynfekcji
14 opakowań po 100 szt.
butli oraz urządzeń dozujących op. 100 szt.
Zużyte elementy dystrybutora, które wchodzą w bezpośredni kontakt z wodą będą poddawane
sanityzacji co 4 m-ce tj. 2 razy w ciągu trwania umowy.
W okresie obowiązywania umowy Dostawca zaniecha pobierania od Zamawiającego kaucji za butle.
Rozliczenie finansowe w cyklach miesięcznych, z terminem płatności 30 dni.
Dokumenty wymagane przy składaniu ofert:
Kserokopie wyników badań z okresu ostatniego roku, potwierdzające jakość wody
w opakowaniu (butlach), opatrzone pieczątką „za zgodność z oryginałem” oraz podpisem osoby
odpowiedzialnej za ich wiarygodność. Badania powinny być wykonane w laboratoriach Państwowej
Inspekcji Sanitarnej.

SW
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.................................................
pieczęć adresowa wykonawcy

FORMULARZ OFERTY
Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu wody pitnej, my jako firma:
…………………………………………………………………………………………….……………
/Nazwa firmy/

…………………………………………………………………………………………….……………
/Adres firmy/

…………………………………………………………………………………………….……………
/Telefon, fax./

…………………………………………………………………………………………….……………
/Adres strony internetowej/

…………………………………………………………………………………………….……………
/Adres e-mailowy/

….……………………………………………
/NIP/

…………………………………….……………

/REGON/

oferujemy spełnienie przedmiotu zamówienia za cenę:
Przedmiot zamówienia

Jednostka miary

woda pitna (500 butli x 18,9 l)
dystrybutory
stojaki do butli
kubeczki jednorazowe w op.
po 100 szt.
alkoholowe chusteczki do mycia i
dezynfekcji butli oraz urządzeń
dozujących
usługa sanityzacji

litr
szt.
szt.
opakowanie

Zamawiana
ilość
9 450
168
180
200

opakowanie

14

Cena netto

Wartość
netto

28

Razem netto .................. PLN (słownie ….............................................................................. złotych)
VAT: .... % ...................... PLN (słownie ................................................................................. złotych)
Razem brutto ................. PLN (słownie …............................................................................. złotych)
Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie, (co 2 tygodnie) przez 12 miesięcy od daty podpisania
umowy
Warunki płatności: Wyrażamy zgodę na otrzymanie należności w ciągu 30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur VAT na rachunek bankowy Wykonawcy d
PONADTO OŚWIADCZAMY ŻE:
a. w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i że cena nie
zostanie zmieniona w trakcie wykonania umowy;
......................................, dnia ............................... .............................................................................
Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących
w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań
w imieniu oferenta lub we właściwym umocowaniu
SW
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