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     Kielce dnia 4.01.2022r. 
               

 
ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ POPRZEDZONYCH SKŁADANIEM 
OFERT WSTĘPNYCH NA WYKONANIE ZADANIA O NAZWIE:  
 

 „Dostawa środków czystości” 
 

I. Przedmiot zamówienia  
Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości w 2022 roku. 

 
II.  Miejsce i data składania ofert oraz wybór Wykonawcy  

Oferty należy złożyć w zapieczętowanych kopertach w siedzibie Spółki Targi Kielce w Recepcji 
do dnia 18.01.2022r.  
 
Oferta powinna zawierać oznaczenie na kopercie:  
 

„DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI  W 2022 ROKU” 
Po upływie terminu składania ofert Zamawiający przystąpi do rokowań z wybranymi 
Wykonawcami.  

 
III.  Kryterium wyboru  

Przy wyborze Wykonawcy Zamawiający będzie się kierował:  
1) Oferowaną ceną netto          – 70% 
2) Jakością                                  – 30%.  

 
IV. Informacje  dodatkowe  

1. Przy składaniu ofert prosimy uwzględnić fakt, iż średnioroczne zapotrzebowanie na środki 
czystości w Targach Kielce, w 2022 roku może wynieść około: 

Lp. ASORTYMENT 
ilość 

szt./opak. 
zakupionych 

w 2020 

ilość szt./opak. 
zakupionych w 

2021 

1. 
Papier toaletowy Jumbo, biały, 100% celuloza, dwuwarstwowy, Big 
Roll o średnicy 19cm, pakowany po 12 szt., 140 metrów dł., klejony, 
gramatura 2x16g. 

   

4560 szt.  
2939 szt. 

2. 
Ręczniki papierowe ZZ białe (powyżej 80%), celuloza, 
dwuwarstwowy, 20x160 szt. – 3200 szt. listków 21x23, gramatura 
2x18g, klejony.  

   

 
495 op. 

 

 
516 op. 

3. 
Ręczniki papierowe w  roli – mini 14x19, 60mb, celuloza 100%, białe, 
dwuwarstwowe, klejone, pakowane po 12 szt. gramatura 2x18g. 
Załączyć Kartę Techniczną 

540 szt. 576 szt. 

4. 
Mydło w płynie – glicerynowe z lanoliną , zapachowe,  5L, wartość 
pH 5,5, gęstość wzgl. nie mniejsza niż 1,03 dobre właściwości 
myjąco-pielęgnujące.  

      

43 szt. 39 szt. 

5. Mydło w pianie , wkład 700g (do dozowników mydła MERIDA 
BALI PLUS 12P) 192 szt. 192 szt. 

6. Mleczko czyszczące jednorodne bez zanieczyszczeń mechanicznych,  
0,7l,  pH: 10-11, gęstość wzgl. nie mniejsza niż 1,36 12 szt. 14 szt. 

7. Płyn do szyb 5l  (preferowany AJAX) 10 szt. 2 szt. 

8. 

Płyn do ręcznego mycia naczyń 0,5l,  koncentrat, wartość pH 5,5  
Zaw.: 3-5% kwasy sulfonowe,C14-16-hydroksy alken i C14-16-alken,  
sole sodowe, Amidy - 1-<3%, Alkohole 1-<3%, pH :  6-6,5, 
temperatura wrzenia:  ok. 100ºC, gęstość względna:  1,025g/cm3, 
lepkość: 1000-1800 cP, rozpuszczalność w wodzie:  dobrze 
rozpuszczalny (preferowany LUDWIK) 
Załączyć Kartę charakterystyki 

21 szt. 13 szt. 
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9. 

Płyn do ręcznego mycia naczyń 5l, koncentrat, Zaw.: 3-5% kwasy 
sulfonowe,C14-16-hydroksy alken i C14-16-alken,  sole sodowe, Amidy - 1-
<3%, Alkohole 1-<3% 
pH :  6-6,5, temperatura wrzenia:  ok. 100ºC, gęstość względna:  
1,025g/cm3, lepkość: 1000-1800 cP, rozpuszczalność w wodzie:  dobrze 
rozpuszczalny (preferowany LUDWIK) 
Załączyć Kartę charakterystyki 

48 szt. 44 szt. 

10. 
Preparat antybakteryjny 5L (preferowany DOMESTOS) 
Załączyć Kartę charakterystyki, pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót 
preparatem biobójczym 

61 szt. 54 szt. 

11. 

Zapachowy preparat na bazie czwartorzędowego związku amoniowego 
przeznaczony do mycia i dezynfekcji ogólnej. 
Posiada właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze. Nie zawiera 
aldehydów. 
Sposób działania 
dezynfekcja:  
- roztwór 10% czas działania na powierzchniach - 15min na grzyby,  
- roztwór 2% czas działania na powierzchniach - 5min na bakterie. 
pH:   5 - 7,5, rozpuszczalność w wodzie: pełna, okres ważności produktu: 2 
lata. 
Posiada pozwolenie Ministra Zdrowia dopuszczające do obrotu 
produktem biobójczym (preferowany CLEAN MAGIC) 
Opakowanie: 1L  
Załączyć Kartę charakterystyki.  

15 szt. 11 szt. 

12. 

Płyn na bazie alkoholu do mycia posadzek wodoodpor.  op.1L 
Właściwości fizykochemiczne: 
stan skupienia – ciecz, gęstość - nie mniejsza niż 0,980g/cm3, pH 5,5 - 8,0 
rozpuszczalność w wodzie – pełna (preferowany ALCOFLOOR) 
Załączyć Kartę charakterystyki 

10 szt. 26 szt. 

13. 

Niskopieniący płyn do usuwania mocnych, tłustych zabrudzeń z płytek,  
tarketu i wykładzin dywanowych, stan skupienia: ciecz, gęstość względna: 
d²º - nie mniej niż 1,065, pH: 11,8 ± 0,2; op.1L (preferowany ROPUR) 
Załączyć Kartę charakterystyki 

20 szt. 58 szt. 

14. 

Antybakteryjny preparat na bazie kwasu fosforowego i amidosulfonowego 
do codziennej pielęgnacji urządzeń i pomieszczeń sanitarnych odpornych 
na działanie kwasów. Opakowanie: 5l, stan skupienia: - ciecz, gęstość: - nie 
mniej niż 1,050,   
pH: 2 +/- 0,5, rozpuszczalność w wodzie: - pełna (preferowany 
SUPERSANITIN) 

   

62 szt. 59 szt. 

15. 
Środek do czyszczenia, pielęgnacji i konserwacji urządzeń i elementów 
wykonanych ze stali szlachetnej i aluminium stali szlachetnej 500ml  
(preferowany Alfa Barlon) 

36 szt. 17 szt. 

16. Ściereczki do kurzu z mikrofibry niebieska 40x40 gramatura 320g/m² 460 szt. 450 szt. 

17. Gąbeczki do naczyń (średniej wielkości 9x5,7x3cm), 5 szt. w opakowaniu 68 op. 78 op. 

18. Worki na śmieci 35l, folia HDPE, 50 szt. w opakowaniu, grubość 6 mikr, 
zgrzew gwiaździsty 170 op. 40 op. 

19. Worki na śmieci  60l, folia LDPE, grubość 22mikr, 10 szt. w opakowaniu, 
zgrzew płaski, 860 op. 835 op. 

20. 
Worki na śmieci 160 l , folia LDPE, grubość 40mikr, 20 szt. w opakowaniu, 
zgrzew płaski 
 

642 op. 570 op. 
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21. Worki na śmieci 240 l , folia LDPE, grubość 40mikr, 10 szt. w opakowaniu 
zgrzew płaski 

 
131  op. 30 op. 

22. Rękawice lateksowe cienkie, pakowane po 100szt 110 op. 53 op. 

23. Rękawice ochronne „wampirki” 540 par 260 par 

 
2. Złożenie oferty oznacza akceptację warunków niniejszego zaproszenia do udziału w 
rokowaniach.  
3. Zamawiający informuje, że nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z przygotowaniem 
oferty przez Wykonawcę. 
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość częściowego wyboru asortymentu (z zachowaniem 
podanych cen netto). 
5. Zamawiający dopuszcza możliwość oferowania zamienników w przypadku produktów 
rekomendowanych.  
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy, jak również nie 
wybrania żadnego Wykonawcy bez podania przyczyn. 
7. Z ważnych powodów Zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy w terminie 14 dni od 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.  
8 . Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni, licząc od daty złożenia oferty. 

 
V.  Zawartość oferty  

Oferta pisemna złożona Zamawiającemu powinna składać się z dwóch części:  

Część I -" Dokumenty formalno-prawne" - winna zawierać:  

1. Nazwę i siedzibę Wykonawcy oraz datę sporządzenia oferty.  
2. Oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się z warunkami niniejszego zaproszenia i nie wnosi 
do nich zastrzeżeń. W przypadku wniesienia uwag i zastrzeżeń Wykonawca zobowiązany jest do 
umieszczenia ich w odrębnej części oferty cenowej. 
3.Aktualny wypis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej (z ostatnich 3 miesięcy licząc od dnia składania ofert). 
4. Aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu w płaceniu 

świadczeń (z ostatnich 3 miesięcy). 
5. Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w płaceniu świadczeń               
 (z ostatnich 3 miesięcy). 
 
6. Oświadczenie Wykonawcy czy jest podatnikiem VAT o treści: 

   
„Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i jego pełna nazwa  

 brzmi: ........................................... .  
 Nr NIP:  ........................................ .  

7. Oświadczenie Wykonawcy o zobowiązaniu się do natychmiastowego pisemnego 
powiadomienia Zamawiającego w razie zaistnienia okoliczności i zdarzeń polegających na 
złożeniu wniosku lub wszczęciu postępowania układowego upadłościowego likwidacyjnego, 
egzekucyjnego lub innych o podobnym skutku prawnym. 

Część II - " Oferta cenowa" - winna zawierać:  
  

1.W ofercie należy podać cenę netto, ewentualny upust cenowy, termin i formę płatności, warunki  
i termin dostawy, informację dotyczącą okresu ważności złożonej oferty.  
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UWAGA:  
Wszystkie strony oferty ( część I i II)  powinny być ponumerowane i podpisane przez 
osoby upoważnione do składania oświadczenia woli w imieniu oferenta.  

 
 
Klauzula RODO 
Wykonawca, oświadcza, że składając ofertę wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do 
celów związanych z niniejszym przetargiem, których Administratorem są Targi Kielce S.A. ul. 
Zakładowa 1, 25-672 Kielce i zapoznał się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych 
znajdującymi  się na stronie: 
http://www.targikielce.pl/pl/rodo-klauzula-informacyjna,18198.htm 
 
 
 
Wszelkie informacje w sprawie przedmiotu zapytania ofertowego w pok. nr 8 budynek 
administracyjny Targów Kielce, codziennie w godz.: 8.00-15.00  
 
 
Kontakt: 
Anna Górska 
Specjalista ds. Administracji 
gorska.anna@targikielce.pl 
tel. 041/365 12 59,  797 339 404 
 

 

Załączniki:  

l. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.targikielce.pl/pl/rodo-klauzula-informacyjna,18198.htm
mailto:gorska.anna@targikielce.pl
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Załącznik nr 1. 
 

Wymagany asortyment obejmuje*: 

Lp. ASORTYMENT CENA NETTO 

1. 
Papier toaletowy Jumbo, biały, 100% celuloza, dwuwarstwowy, Big Roll o średnicy 
19cm, pakowany po 12 szt., 140 metrów dł., klejony, gramatura 2x16g. 
Załączyć Kartę Techniczną 

za sztukę 

2. 
Ręczniki papierowe ZZ białe (powyżej 80%), celuloza, dwuwarstwowy, 20x160 szt. 
– 3200 szt. listków 21x23, gramatura 2x18g, klejony.  
Załączyć Kartę Techniczną 

za opakowanie 

3. 
Ręczniki papierowe w  roli – mini 14x19, 60mb, celuloza 100%, białe, 
dwuwarstwowe, klejone, pakowane po 12 szt. gramatura 2x18g. 
Załączyć Kartę Techniczną 

za sztukę 

4. 
Mydło w płynie – glicerynowe z lanoliną , zapachowe,  5L, wartość pH 5,5, gęstość 
wzgl. nie mniejsza niż 1,03 dobre właściwości myjąco-pielęgnujące.  
Załączyć Kartę charakterystyki, Wpis do CPNP 

za sztukę 

5. Mydło w pianie , wkład 700g (do dozowników mydła MERIDA BALI PLUS 12P) za sztukę 

6. Mleczko czyszczące jednorodne bez zanieczyszczeń mechanicznych,  0,7l,  pH: 10-
11, gęstość wzgl. nie mniejsza niż 1,36 

za sztukę 

7. Płyn do szyb 5l  (preferowany AJAX) za sztukę 

8. 

Płyn do ręcznego mycia naczyń 0,5l,  koncentrat, wartość pH 5,5  
Zaw.: 3-5% kwasy sulfonowe,C14-16-hydroksy alken i C14-16-alken,  sole sodowe, 
Amidy - 1-<3%, Alkohole 1-<3%, pH :  6-6,5, temperatura wrzenia:  ok. 100ºC, 
gęstość względna:  1,025g/cm3, lepkość: 1000-1800 cP, rozpuszczalność w wodzie:  
dobrze rozpuszczalny (preferowany LUDWIK) 
Załączyć Kartę charakterystyki 

za sztukę 

9. 

Płyn do ręcznego mycia naczyń 5l, koncentrat, Zaw.: 3-5% kwasy sulfonowe,C14-
16-hydroksy alken i C14-16-alken,  sole sodowe, Amidy - 1-<3%, Alkohole 1-<3% 
pH :  6-6,5, temperatura wrzenia:  ok. 100ºC, gęstość względna:  1,025g/cm3, 
lepkość: 1000-1800 cP, rozpuszczalność w wodzie:  dobrze rozpuszczalny 
(preferowany LUDWIK) 
Załączyć Kartę charakterystyki 

za sztukę 

10. 
Preparat antybakteryjny 5L (preferowany DOMESTOS) 
Załączyć Kartę charakterystyki, pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót preparatem 
biobójczym 

za sztukę 

11. 

Zapachowy preparat na bazie czwartorzędowego związku amoniowego 
przeznaczony do mycia i dezynfekcji ogólnej. 
Posiada właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze. Nie zawiera aldehydów. 
Sposób działania  dezynfekcja:  
- roztwór 10% czas działania na powierzchniach - 15min na grzyby,  
- roztwór 2% czas działania na powierzchniach - 5min na bakterie. 
pH:   5 - 7,5, rozpuszczalność w wodzie: pełna, okres ważności produktu: 2 lata. 
Posiada pozwolenie Ministra Zdrowia dopuszczające do obrotu produktem 
biobójczym (preferowany CLEAN MAGIC) 
Opakowanie: 1L  
Załączyć Kartę charakterystyki. 

za sztukę 

12. 

Płyn na bazie alkoholu do mycia posadzek wodoodpor.  op.1L 
Właściwości fizykochemiczne: 
stan skupienia – ciecz, gęstość - nie mniejsza niż 0,980g/cm3, pH 5,5 - 8,0 
rozpuszczalność w wodzie – pełna (preferowany ALCOFLOOR) 
Załączyć Kartę charakterystyki 

za sztukę 
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13. 

Niskopieniący płyn do usuwania mocnych, tłustych zabrudzeń z płytek,  tarketu i 
wykładzin dywanowych, stan skupienia: ciecz, gęstość względna: d²º - nie mniej 
niż 1,065, pH: 11,8 ± 0,2; op.1L (preferowany ROPUR) 
Załączyć Kartę charakterystyki 

za sztukę 

14. 

Antybakteryjny preparat na bazie kwasu fosforowego i amidosulfonowego do 
codziennej pielęgnacji urządzeń i pomieszczeń sanitarnych odpornych na działanie 
kwasów. Opakowanie: 5l, stan skupienia: - ciecz, gęstość: - nie mniej niż 1,050,   
pH: 2 +/- 0,5, rozpuszczalność w wodzie: - pełna (preferowany SUPERSANITIN) 
Załączyć Kartę charakterystyki 

za sztukę 

15. 
Środek do czyszczenia, pielęgnacji i konserwacji urządzeń i elementów 
wykonanych ze stali szlachetnej i aluminium stali szlachetnej 500ml  (preferowany 
Alfa Barlon) 

za sztukę 

16. Ściereczki do kurzu z mikrofibry niebieska 40x40 gramatura 320g/m² za sztukę 

17. Gąbeczki do naczyń (średniej wielkości 9x5,7x3cm), 5 szt. w opakowaniu za opakowanie 

18. Worki na śmieci 35l, folia HDPE, 50 szt. w opakowaniu, grubość 6 mikr, zgrzew 
gwiaździsty 

za opakowanie 

19. Worki na śmieci  60l, folia LDPE, grubość 22mikr, 10 szt. w opakowaniu, zgrzew 
płaski 

za opakowanie 

20. Worki na śmieci 160 l , folia LDPE, grubość 40mikr, 20 szt. w opakowaniu, zgrzew 
płaski 
 

za opakowanie 

21. Worki na śmieci 240 l , folia LDPE, grubość 40mikr, 10 szt. w opakowaniu zgrzew 
płaski 

za opakowanie 

22. Rękawice lateksowe cienkie, pakowane po 100szt za opakowanie 

23. Rękawice ochronne „wampirki” za sztukę 

 
* dla ułatwienia procedury przetargowej uprzejmie prosimy o podanie oferty cenowej wg powyższego wzoru 

             ** w przypadku pozycji 1-6, 21-23  prosimy o dołączenie podpisanych próbek 
*** w przypadku oferowania produktów innych niż preferowane prosimy o dołączenie podpisanych próbek 


