
 

 

 

 
 OSKD.III.271.ZP.3.18              Głogówek, dnia 7 maja 2018r. 

 

BURMISTRZ GŁOGÓWKA ZAPRASZA 
 
do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro  

Zakup i dostawa środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku.  

 

1. Zamawiający:  Gmina Głogówek, ul Rynek 1, 48-250 Głogówek.  

2.  Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska 

Gminnego w Głogówku.  

Lp Nazwa 
Szacunkowa 

ilość kg 
Charakterystyka/opis 

1. 

Regulator 

kwasowości - 

korektor PH 

5000 
Korektor pH – na bazie kwasu siarkowego, stężenie kwasu 

siarkowego 49-50% 

2. 
Środek algo i 

grzybobójczy 
150 

Środek do zwalczania glonów, bakterii i grzybów zgodnie z 

pozwoleniem Ministra Zdrowia lub Prezesa Urzędu Rejestracji 

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych, Produktów 

Biobójczych, zawierający min. 30% amin czwartorzędowych. 

3. 
Podchloryn sodu 

stabilizowany 
6000 

Podchloryn sodu stabilizowany płynny, okres ważności 6mc, 

min.13% chloru aktywnego, przeznaczony do dezynfekcji wody 

basenowej i pitnej zgodnie z pozwoleniem Ministra Zdrowia lub 

Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 

Medycznych, Produktów Biobójczych. 

4. Ziemia okrzemkowa 920 Ziemia okrzemkowa do filtracji. 

5. Chemochlor 10 

stabilizowany granulat chlorujący o konsystencji stałej, z zawartości 

aktywnego chloru ok. 56 %, organiczny, stabilizowany wartość pH 

neutralna rozpuszcza się szybko i całkowicie również nadaje się do 

bardzo twardej wody basenowej. 

Uwaga: Ilość zamówienia może być różna w stosunku do szacowanej ilości. Umowa będzie realizowana na 

podstawie sukcesywnych zleceń.  

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy (produkty opisane w przedmiocie zamówienia) 

odpowiadają określonym wymaganiom należy do oferty dołączyć: 

1) Karty charakterystyki (opis) oferowanych preparatów, 

2) Aktualne pozwolenie ministra właściwego do spraw zdrowia na wprowadzenie do obrotu produktu 

biobójczego - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych 

(Dz. U. Nr 175, poz. 1433 z późn. zm.) - gdy środek posiada. 

3. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.08.2018r.  

4. Miejsce i termin składania ofert: 

Propozycję cenową należy składać w Urzędzie Miejskim w Głogówku, 48-250 Głogówek, w terminie do 

dnia 16.05.2018r do godz. 10.00, otwarcie nastąpi w dniu 16.05.2018r. o 10:15 w siedzibie 

zamawiającego w sali konferencyjnej II piętro.  Na kopercie należy umieścić nazwę i adres 

zamawiającego oraz napis: Oferta na Zakup i dostawa środków chemii basenowej dla potrzeb 

Kąpieliska Gminnego w Głogówku.  

5. Osobami uprawnionymi do kontaktu są: 

Tomasz Mazur tel.  77 40 69 921 

Dawid Bojdo tel. 77 40 69 915 

 
W załączeniu; 

1. wzór druku „propozycji cenowej”, 

2. wzór umowy. 


