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Warszawa, dnia 16.09.2015 r. 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr EZ/7/2015 

na dostawę i montaż urządzeń  sanitarnych w pomieszczeniach laboratoryjnych 

budynku „Tech-Safe-Bio” 

 

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

 

I. Zamawiający: 

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB): 

00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 

Regon: 000018046, NIP: 525-000-82-70 

 

II. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń  sanitarnych, we 

wskazanych miejscach przez Zamawiającego, w pomieszczeniach 

laboratoryjnych budynku „Tech-Safe-Bio”, mieszczącego się przy  

ul. Czerniakowskiej 16, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem: 

 

1. Dozownik do ręczników papierowych typu ZZ – 50 szt. 

• Przeznaczenie: dozowanie ręczników papierowych ZZ 

• Pojemność: ok. 400 sztuk, przy wielkości listka ok. 25 x 23cm, 

• Materiał obudowy: tworzywo ABS, w kolorze srebrnym satynowym, 

• Wymiary: szerokość ok. 30cm, wysokość ok. 35cm, głębokość ok. 15cm, 

• Sposób dozowania: wyciągnięcie jednego listka papieru powoduje wysunięcie się 

kolejnego, 

• Rodzaj montażu: naścienny,  

• Dozownik zamykany, 

• Okienko kontrolne informujące o ilości zapasu ręczników. 

 

2. Dozownik do papieru toaletowego – 20 szt. 

• Przeznaczenie: dozowanie papieru toaletowego (rolki dużego formatu), 

• Pojemność: 1 rolka,  
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• Materiał obudowy: tworzywo ABS, w kolorze srebrnym satynowym, 

• Wymiary: średnica ok. 25cm, głębokość ok. 12cm, 

• Rodzaj montażu: naścienny,  

• Dozownik zamykany, 

• Okienko kontrolne informujące o ilości zapasu papieru toaletowego. 

 

3. Bezdotykowy dozownik do mydła lub żelu do dezynfekcji rąk – 65 szt. 

• Dozowanie mydła automatyczne za pomocą bezdotykowego sensora, zasilanego 

bateriami,   

• Pojemność zbiornika ok. 500ml mydła w płynie lub żelu do dezynfekcji rąk, 

• Materiał obudowy: tworzywo ABS, w kolorze srebrnym satynowym, 

• Wymiary: szerokość ok. 9cm, wysokość ok. 20cm, głębokość ok. 10cm, 

• Rodzaj montażu: naścienny, 

• Dozownik zamykany, 

• Okienko kontrolne informujące o ilości mydła. 

 

4. Szczotka WC – 22 szt. 

• Kształt: walec lub inna prosta forma (wycinek stożka), 

• Materiał: obudowa i uchwyt szczotki stal nierdzewna, w kolorze srebrnym 

satynowym, kubek (wewnątrz obudowy) i szczotka z plastiku, 

• Wymiary: długość szczotki ok. 20cm, wysokość ok. 15cm, średnica podstawy ok. 

15cm, 

• Wolnostojąca,  

• Końcówka szczotki wymienna. 

 

5. Kosz na śmieci 50 l – 20 szt. 

• Przeznaczenie: wewnętrzny kosz na śmieci z uchylną pokrywą, 

• Kształt: prostopadłościan,  

• Materiał: plastik, w kolorze ciemnym, szaro-srebrnym,   

• Wymiary: wysokość ok. 65cm, szerokość ok. 30cm, głębokość ok. 35cm, 

• Pokrywa kosza wahadłowa, otwierana ręcznie, 

• Wolnostojący, 

• Pojemność: ok. 50 l. 
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6. Kosz na śmieci 25-35 l – 73 szt.  

• Przeznaczenie: wewnętrzny kosz na śmieci z uchylną pokrywą, 

• Kształt: zbliżony do prostopadłościanu,  

• Materiał: plastik, w kolorze ciemnym, szaro-srebrnym,   

• Wymiary: wysokość ok. 50cm, szerokość ok. 30cm, głębokość ok. 25cm, 

• Pokrywa kosza wahadłowa, otwierana ręcznie, 

• Wolnostojący, 

• Pojemność: ok. 25 - 35 l. 

 

7. Kosz na śmieci 12 l -16 szt. 

• Przeznaczenie: wewnętrzny kosz na śmieci z uchylną pokrywą, 

• Kształt: zbliżony do prostopadłościanu,  

• Materiał: plastik, w kolorze ciemnym, szaro-srebrnym,   

• Wymiary: wysokość ok. 30cm, szerokość ok. 25cm, głębokość ok. 20cm, 

• Pokrywa kosza wahadłowa, otwierana ręcznie, 

• Wolnostojący, 

• Pojemność: ok. 12 l. 

 

8. Haczyk pojedynczy na ręczniki i torebki – 35 szt. 

• Haczyk na ręczniki pojedynczy, 

• Wymiary: ok. 5 x 5cm, rozetka przy ścianie 

• Materiał: stal nierdzewna, w kolorze srebrnym satynowym,  

• Mocowanie: na wkręt lub taśmę klejącą dwustronną.  

 

9. Metalowy kosz na śmieci z uchylną pokrywą – 15 szt. 

• Przeznaczenie: wewnętrzny kosz na śmieci z uchylną pokrywą, 

• Kształt: walec,  

• Materiał obudowy: stal nierdzewna, w kolorze srebrnym satynowym,   

• Wymiary: wysokość ok. 80cm, średnica ok. 35cm, 

• Pokrywa kosza wahadłowa, otwierana ręcznie, 

• Wolnostojący, 

• Pojemność: ok. 40 l. 
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10. Zewnętrzny kosz na śmieci z popielnicą – 4 szt. 

• Przeznaczenie: zewnętrzny kosz na śmieci z popielnicą, 

• Kształt: walec,  

• Materiał obudowy: stal nierdzewna, w kolorze srebrnym satynowym,   

• Wymiary: wysokość ok. 80cm, średnica ok. 35cm, 

• Wolnostojący, 

• Pojemność: ok. 60 l. 

 

11. Pojemnik na śmieci poj. 120 l – 2 szt. 

• Przeznaczenie: zewnętrzny pojemnik na śmieci, 

• Kształt: prostopadłościan,  

• Materiał: polietylen niskociśnieniowy wysokiej gęstości,  

• Duża wytrzymałość na działanie zmiennych warunków atmosferycznych, 

uszkodzenia mechaniczne oraz chemikalia,  

• Wymiary: wysokość ok. 90cm, szerokość ok. 50 x 50 cm, 

• Wolnostojący, 

• Pojemność: ok. 120 l. 

• Kolor: żółty 

 

12. Mobilny stojak na worki na odpady – 7 szt. 

• Przeznaczenie: stelaż do worka na odpady o pojemności 120l, 

• Stelaż mobilny na kółkach o średnicy ok. 5cm, dwa wyposażone w hamulce, 

• Stelaż z pokrywą, 

• Materiał: stal malowana proszkowo, w kolorze szarym, pokrywa z tworzywa w 

kolorze ciemno niebieskim, 

• Wymiary: szerokość ok. 50cm, głębokość ok. 35cm, wysokość ok. 95cm, 

• Objętość: ok. 120 l . 

 

UWAGA: Dla pozycji 1-3 wymagana jest jedna linia 

stylistyczna/graficzna/technologia wykonania. 
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III. KRYTERIUM OCENY OFERT 

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium 

ceny brutto za realizację przedmiotu zamówienia.  

 

 

Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny podanej przez Wykonawcę. 

Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę za realizację zamówienia otrzyma 

maksymalną liczbę punktów, tj. 100. Pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej, 

stosownie do poniżej zamieszczonego wzoru: 

 

Liczba punktów 

= 

Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty X 100 

Cena brutto oferty badanej 

 

Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. 

Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach ww. kryteriów. 

Uzyskana liczba punktów zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku. 

 

IV. TERMIN REALIZACJI 

Termin wykonania dostawy do siedmiu dni od daty podpisania umowy. 

V. WARUNKI GWARANCJI  

Gwarancja obejmuje okres 12 (dwunastu) miesięcy od daty podpisania bez 

zastrzeżeń protokołu odbioru. 

 

VI. WARUNKI ZŁOŻENIA OFERTY 

Ofertę zawierającą wymagane informacje należy złożyć na formularzu 

ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, drogą 

elektroniczną na adres haprz@ciop.pl lub w formie pisemnej do dnia 

21.09.2015r.  do godz. 12 00 na adres: 

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy 

ul. Czerniakowska 16 

00-701 Warszawa  

nr pok. 335 - Kancelaria 

mailto:haprz@ciop.pl
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z dopiskiem na kopercie „oferta na dostawę montaż urządzeń  sanitarnych w 

pomieszczeniach laboratoryjnych budynku Tech-Safe-Bio”. 

 

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani 

odrębnym pismem. 

Wszelkie pytania należy przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy 

haprz@ciop.pl, anprz@ciop.pl lub na nr faksu (22) 840 81 41 

mailto:haprz@ciop.pl
mailto:anprz@ciop.pl

