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  Poznań, dnia 12 kwietnia 2022 r. 
 
OKEP–WOA.261.7.2022 
 

 
 
 
 
 

 
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu (OKE) zwraca się z uprzejmą prośbą                     

o dokonanie kalkulacji kosztów i przedstawienie oferty na dostawę do wskazanych 
odbiorców płynów do higienicznej dezynfekcji rąk bez użycia wody wyszczególnionych 
w załączniku nr 1.  
 
ZAMAWIAJĄCY 
Nazwa:   OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU 
Adres:    61-655 Poznań, ul. Gronowa 22 
Numer telefonu:  61 85 40 160 
Numer faksu:   61 85 21 441 
Adres e-mail:   sekretariat@oke.poznan.pl 
Strona internetowa:  www.oke.poznan.pl 

 
OKE informuje, że do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., 
poz. 1129 z późniejszymi zmianami). 
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAWÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do wskazanych odbiorców płynów  
do higienicznej dezynfekcji rąk bez użycia wody.  
 
Płyn do dezynfekcji rąk musi być środkiem na bazie alkoholu (minimum 60%) do higienicznej 
dezynfekcji rąk bez użycia wody o szerokim spektrum działania (grzyby, bakterie, wirusy)  
w ilości: 
- 375 sztuk – płyn 1 litrowy z atomizerem, 
- 93 sztuki – płyn 5 litrowy. 
Cechy charakterystyczne: 

 data ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy, 

 zawierający substancje natłuszczające i nawilżające, zapobiegające wysuszaniu rąk  
i utrzymujące elastyczność skóry, dopuszczony do obrotu jako produkt biobójczy. 

 
Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt, a także zapewni rozładunek  
i wniesienie. 
 
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WARUNKI REALIZACJI 
Dnia 28 kwietnia 2022 r. do godziny 15:00 dostarczenie przedmiotu zamówienia 
do wskazanych w załączniku nr 2 odbiorców.  
 
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA 
Zamówienie o wartości nieprzekraczającej 130.000 zł netto. 
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KRYTERIUM WYBORU OFERTY 
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej OKE zastosuje kryterium ceny.  
 
WYTYCZNE DLA WYKONAWCÓW DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA TREŚCI OFERTY 
Oferta powinna zawierać: 
 zestawienie asortymentu (załącznik nr 1),  
 formularz ofertowy (załącznik nr 3), 
 parafowany projekt umowy. 
 
WARUNKI PŁATNOŚCI 
OKE dokona zapłaty przelewem na wskazany rachunek bankowy na podstawie wystawionej 
faktury w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, na warunkach określonych w umowie. 
  
TERMIN I SPOSÓB PRZEKAZANIA ODPOWIEDZI 
Jeżeli wyrażają Państwo chęć realizacji niniejszego zamówienia, prosimy  
o przesłanie oferty nie później niż do dnia 19 kwietnia 2022 r. na adres siedziby lub adres 
e-mail Zamawiającego. Aby oferta została złożona w wymaganym terminie liczy się moment 
doręczenia oferty Zamawiającemu. 
 

 
 

DYREKTOR 
                    Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 
                        w Poznaniu 
 

             /-/ Marcjanna Klessa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki: 
Nr 1 – zestawienie asortymentu  
Nr 2 – wykaz odbiorców 
Nr 3 – formularz oferty 
Nr 4 – projekt umowy 

 
   


