SZZ.251.22.2018.PN
Załącznik nr 1 do SIWZ
..................................., dnia................2018r.
(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY
Niniejszym oświadczamy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:
Dostawy profesjonalnych i specjalistycznych środków do czyszczenia
i pielęgnacji.
ofertę przetargową składa:
..................................................................................................................................................................................................................................

(nazwa wykonawcy/ów)

NIP:

…………………………………

REGON:

…………………………………

Tel.:

…………………………………

Fax:

…………………………………

Składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu / jako partner konsorcjum zarządzanego przez:
..................................................................................................................................................................................................................................

(nazwa lidera)

NIP:

…………………………………

REGON:

…………………………………

Tel.:

…………………………………

Fax:

…………………………………

Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.

* w przypadku gdy Wykonawca nie składa oferty na dane zadanie,
należy je przekreślić.

1

SZZ.251.22.2018.PN

Zadanie I – Specjalistyczne środki myjące
Oferujemy wykonanie zamówienia za:
Wartość oferty netto:
(słownie:

................................ zł

.........................................................................................................................................................................)

Wartość oferty brutto: ................................ zł
(słownie:

.........................................................................................................................................................................)

w tym podatek VAT, tj. ................................. zł
(słownie:

.........................................................................................................................................................................)

............................................................................
( podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Zadanie I – Specjalistyczne środki myjące
L.p.

NAZWA TOWARU

1. Neodisher Alka 440 12kg środek do
maszynowego mycia maszyn
neodisher.
2. Neodisher TS Środek nabłyszczający do płukania

* w przypadku gdy Wykonawca nie składa oferty na dane zadanie,
należy je przekreślić.

Ilość

Cena
Stawka
jednostkowa podatku VAT
netto
w%

Wartość
netto

Wartość
podatku VAT

Wartość
brutto

40 op.

15 op.
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naczyń w zmywarkach przemysłowych
Opakowanie: 10L
3. IMI ORANGE
Uniwersalny środek myjący do silnie zabrudzonych
powierzchni nie zawiera amoniaku.
Opakowanie 5l.

70 op.

RAZEM :

............................................................................
( podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Do oferty trzeba dostarczyć karty charakterystyki substancji niebezpiecznej lub preparatu niebezpiecznego
Ponadto należy dostarczyć certyfikat zarządzania środowiskowego ISO 14001 do pozycji 1-2 (dotyczy producenta przedmiotu zamówienia)
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dwukrotnego zbadania w laboratorium składu chemicznego oferowanych produktów na koszt
wykonawcy

* w przypadku gdy Wykonawca nie składa oferty na dane zadanie,
należy je przekreślić.
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Oferujemy wykonanie zamówienia za:
Wartość oferty netto:
(słownie:

Zadanie II – Profesjonalne środki do czyszczenia i pielęgnacji

................................ zł

.........................................................................................................................................................................)

Wartość oferty brutto: ................................ zł
(słownie:

.........................................................................................................................................................................)

w tym podatek VAT, tj. ................................. zł
(słownie:

.........................................................................................................................................................................)

............................................................................
( podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

* w przypadku gdy Wykonawca nie składa oferty na dane zadanie,
należy je przekreślić.
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Zadanie II – Profesjonalne środki do czyszczenia i pielęgnacji
L.p.

NAZWA TOWARU

Ilość

1.

BRIAL ACTION PLUS
Środek
do
pielęgnacji
zmywalnych
opakowanie – butelka 1L

2.

INDUR BRILLAND PLUS
Środek do codziennego mycia i konserwacji
podłóg
opakowanie – butelka 1L
INTO ACTION PLUS
Środek myjący do urządzeń sanitarnych
opakowanie – butelka 1L
Bendurol Maxx
Uniwersalny środek do gruntownego
czyszczenia podłóg.
Opakowanie 5 L

90 szt.

Lodan Star
Środek do gruntownego zabezpieczania
wykładzin PCV przeznaczony dla placówek
służby zdrowia. Zalecany przez producenta
wykładziny Tarkett.
Opakowanie 5L
MAGIC MAXX2
Uniwersalny środek myjący.
Opakowanie 5 L
INTO TOP
Środek myjący do urządzeń sanitarnych
Opakowanie 5 L

10 szt.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

powierzchni

Nakładka typu blizzard – nakładka ze specjalnym

* w przypadku gdy Wykonawca nie składa oferty na dane zadanie,
należy je przekreślić.

Cena
Stawka
jednostkowa podatku VAT
netto
w%

Wartość
netto

Wartość
podatku VAT

Wartość
brutto

90 szt.

90 szt.

10 szt.

30 szt.

20 szt.

260 szt.
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9.

zaczepem umożliwiającym namaczanie i płukanie
w sposób „bezdotykowy”.
- nakładka o wymiarach 13,5x42,5.
- waga 183g.
- skład nakładki: strona myjąca 50% poliester
50% bawełna, pokrycie 65% poliester 35%
bawełna, kieszenie 100% poliester, taśmy szwu
100% poliester.
- maksymalna absorpcja wody – 522g
- temperatura prania od 60 do 95st. C.
- Gwarantowana maksymalna liczba prań - do 400
cykli
Ściereczki z włókniny o wymiarach 40 cm x 40
cm o dużej wytrzymałości w praniu.
Kolor różowa.

350 szt.

10. Ściereczka z włókniny o wymiarach 40 cm x 40

350 szt.

11. Ściereczka z włókniny o wymiarach 40 cm x 40

350 szt.

cm o dużej wytrzymałości w praniu.
Kolor niebieski.

cm o dużej wytrzymałości w praniu.
Kolor żółty.

12. Ściereczka z włókniny o wymiarach 40 cm x 40

350 szt.

cm o dużej wytrzymałości w praniu.
Kolor zielony.

13. Uchwyt do mopa o szer. 40 cm w komplecie z

kijem do poz. nr 7. - Uchwyt wykonany z
polipropylenu w kolorze niebieskim.
-posiada automatyczny mechanizm zamykający
dzięki zastosowaniu stałego magnesu,
- wyposażony w przegub, który pozwala na łatwą
pracę w każdym kierunku.
- wyposażony w 2 zaczepy metalowe do
mocowania nakładki.
- Nisko mocowana oś obrotu poziomego
zapobiega
przekręcaniu
się
uchwytów
w

* w przypadku gdy Wykonawca nie składa oferty na dane zadanie,
należy je przekreślić.

5 szt.
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miejscach krańcowych
- nakładka mocowana z jednej strony uchwytu.
- spłaszczone końce uchwytu umożliwiające łatwe
mocowanie nakładki gdy kieszenie nie są
rozchylone.
- wymiary 39,0 cm x 10,0 cm,
- waga 578g

RAZEM :

............................................................................
( podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Oferent użyczy bezpłatnie na czas trwania umowy stacjonarne systemy dozowania w ilościach 20 sztuk-dotyczy poz. 1, 2, 3, 6.
DOZOWNIKI Penguin 4U/ OPIS/
stacjonarne urządzenia przepływowe, montowane na ścianie, podłączane do instalacji wodnej o ciśnieniu roboczym w zakresie 1,76-5,86 bara, przystosowane
do bardzo precyzyjnego dozowania czterech różnych produktów chemicznych w stężeniach od 0,1% do 1% / możliwe przygotowanie roztworów o wyższym
stężeniu/. Urządzenia posiadające moduł szybkiego napełniania wiader roztworem środka myjącego oraz moduł obniżonego ciśnienia do bezpiecznego
napełniania roztworem środka myjącego butelki ze spryskiwaczem oraz małe wiaderka. Urządzenia posiadające wygodny przełącznik do łatwego i prostego
wyboru jednego z czterech produktów chemicznych. Dodatkowo dozownik wyposażony w 3 zamykane na klucz pojemnik do przetrzymywania 1L butelek
z koncentratami: jeden na środek do mycia powierzchni ponad podłogowych, drugi na środek do mycia podłóg, trzeci na produkt urządzeń sanitarnych –
zabezpieczając w ten sposób dostęp osób niepowołanych do kontaktu z koncentratem. Dozowniki posiadające zawory zwrotne zabezpieczające instalację
wodną przed dostaniem się do niej środka chemicznego bądź jego roztworu. Obudowa dozowników wykonana z tworzywa ABS odpornego na mechaniczne
uszkodzenia oraz na działanie środków chemicznych. Miejsce na obudowie dozownika do wyraźnego i czytelnego oznaczenia /naklejki/ roztworem jakiego
produktu napełniane są wiadra, butelki.
Wymagane próbki do pozycji;
- poz.: 1,2,3,6 – op. po 1 litr koncentratu w op. handlowym,
- poz.: 5, – op. handlowe,
- poz.: 7,8,9,10,11, – sztuka.

* w przypadku gdy Wykonawca nie składa oferty na dane zadanie,
należy je przekreślić.
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