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Załącznik do zamówienia nr 2
do zamówienia z dnia 09.09.2010 r.

FORMULARZ OFERTY
[Pakiet nr 2]
......................................
Nazwa i adres oferenta
(pieczątka)
Nazwa Wykonawcy / Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:
…..................................................................................................................................................
Adres*: .........................................................................................................................................
Telefon*: ....................................................
Faks na który zamawiający ma przesyłać korespondencję*: ….................................................
Nr NIP*: ..................................................... Nr REGON*: .......................................................
* - w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy.

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego, oferuje/my
dostawy środków czystości - art. higieniczne i gospodarcze zgodnie ze Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia:
Nazwa
Ilość
Cena
Wartość VAT Wartość oferowaw
J.m. Ilość jedn.
netto
(%)
brutto nego pro- jedn.
netto
duktu
opak.

Nazwa towaru (opis)
Lp.

[dopuszczalny zakres wielkości
opakowania]
Kod CPV Wspólnego Słownika Zamówień

1

2

1.

Gąbki do naczyń (dł. min. 10cm)

2.

Kostki zapachowe do WC
koszyczkach do zawieszania

39224320-7

w

3

4

5

szt

140

szt

156

szt

10

szt

50

szt

2

szt

45

szt

110

szt

45

33711140-7

3.

Krem do golenia [80-100 ml]

4.

Maszynki do golenia jednorazowego
użytku

33711810-8

33721200-2

5.

Mop płaski
(dł. 40cm, szer. 15cm – zapinany na
rzep nakładka)
39224300-1

6.

Mydło w kostkach [100g]

7.

Mytki do
druciane

33711900-6

szorowania

garnków

szorowania

garnków

39224300-1

8.

Mytki do
nylonowe
39224300-1
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6

7

8

9

10
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Nakładki do mopów płaskich
z
trójkątnym uchwytem
(nakładki mają mieć wymiar: długość
– 42cm, szerokość – 13cm)

szt

10

szt

4

szt

43

toaletowy duży [170-180m]
12. Papier
33760000-5

szt

48

Papier toaletowy duży [średnica 19 –
13. 20 cm]

szt

100

szt

1180

szt

10

kuchenne jednorazowe
16. Ręczniki
33760000-5

szt

110

papierowe w rolce [1- 2]
17. Ręczniki
33760000-5

szt

1003

9.

39224300-1

Nakładki do mopów – mop
sznurkowy
10. (szer. 14, dł. sznurka 30 cm,
gramatura 320)
39224300-1

Odświeżacze w aerozolu o zapachu
11. kwiatowym [280-300ml]
39811100-1

33760000-5

Papier toaletowy
14. listków]

mały

[170-200

33760000-5

Pasta do zębów [80-120ml], dla
15. dorosłych, o zapachu mięty
33711720-0

Rękawice
[rozmiary

gumowe gospodarcze
S, M, L] (rękawice

gospodarcze

muszą

posiadać

18. certyfikat zgodny z kategorią 3 para

495

zharmonizowanych norm nr EN
388 i EN 374-3 KLA)
18141000-9

Serwetki gastronomiczne 15-17 x 1519. 17 [500szt]

op

77

do włosów [0,9 - 1 litr]
20. Szampon
33711610-6

szt

6

do zębów dla dorosłych
21. Szczoteczki
33711710-7

szt

10

Ścierki podłogowe
wzmocnione
wiskozą
(pomarańczowe)
22.
[30 – 35 x 35-40 cm]

szt

50

33764000-3

39514200-0
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Ścierki podłogowe
wzmocnione
wiskozą
(pomarańczowe)
23.
[50 – 55 x 60-65 cm]

szt

20

szt

2

op.

1

op.

1

szt

10

na śmieci niebieskie poj.120l
28. Worki
34928480-6

szt

2000

na śmieci niebieskie, poj. 35l
29. Worki
34928480-6

szt

1125

na śmieci czarne, poj. 35l
30. Worki
34928480-6

szt

15835

na śmieci czarne, poj.120l
31. Worki
34928480-6

szt

3410

na śmieci czarne, poj.160l
32. Worki
34928480-6

szt

2070

na śmieci czerwone, poj. 35l
33. Worki
34928480-6

szt

540

39514200-0

Worki do odkurzacza – ZELMER typ
24. METEOR 2
39713431-3

Worki do odkurzacza – ZELMER typ
25. METEOR
39713431-3

Worki do odkurzacza ZELMER typ26. PROFI 2
39713431-3

Worki
na
27. czerwone 35l

odpady

medyczne

34928480-6

Razem:
Podana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, łącznie z
podatkami (np. VAT), oraz dodatkowymi pracami, które są konieczne do zrealizowania
zamówienia.
Jednocześnie:
- Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia,
- Oświadczamy, że okres niezmienności ceny wynosi 92 dni.
- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
- Oświadczamy, że przewidujemy / nie przewidujemy* powierzenie podwykonawcom
realizację zamówienia w części ….................................................................................... .
- Oświadczamy, że projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się – w
przypadku wybrania naszej oferty – do zawarcia umowy zgodnej z naszą ofertą, na
warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
*

- niepotrzebne skreślić
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-

Załącznikami do niniejszej oferty są:
1. ...................................................................................................................
2. …...............................................................................................................
3. …...............................................................................................................
4. …...............................................................................................................
5. …...............................................................................................................
6. …...............................................................................................................

…..............................., dnia …. …. 2010 roku
(Podpis i pieczątki(a) upoważnionych(ego) przedstawicieli(a) oferenta):
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