SPZOZ/Z.P.P./07/2015
Załącznik nr 1 do SIWZ
..................................., dnia................2015r.
(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY
Niniejszym oświadczamy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:
Dostawy środków czystości.
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.
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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)

L.p.

NAZWA TOWARU

Ilość

1.

Mydło toaletowe białe dziecięce BOBAS. 100 g

800 szt.

2.

Mydło w płynie do dozowników białe, perłowe,
antybakteryjne, nie drażniące skóry.
Opakowanie 5 l.
Proszek AJAX do czyszczenia powierzchni:
kuchennych i sanitarnych. Proszek usuwający
tłuszcz,
brud,
kamień,
osad
z
mydła
wybielający
czyszczone
powierzchnie,
posiadający
substancje
powierzchniowo
czynne oraz kompozycję zapachową. Proszek
posiadający atest PZH.
Opakowanie 500 g.

350 szt.

3.

Cena
Stawka
jednostkowa podatku VAT
netto
w%

Wartość
netto

Wartość
podatku VAT

Wartość
brutto

300 szt.
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4.

Płyn sanitarny WC DOMESTOS
Opakowanie 0,75 l.

5.

Płyn do mycia naczyń LUDWIK,
Opakowanie kanister 5 l.
Płyn SIDOLUX do mycia szyb luster i innych
powierzchni szklanych na bazie amoniaku lub
alkoholu.
Opakowanie 0,5 l z atomizerem.
Pasta SAMA do usuwania kamienia i rdzy z
urządzeń sanitarnych, posiadająca atest PZH.
Opakowanie 250 g.
Tabletki do zmywarki FINISH
Opakowanie 56szt.
Mleczko do czyszczenia CIF CREAM
Opakowanie 0,5 l.
Sól do zmywarek FINISH CALGONIT
Opakowanie 1,5 kg.
Płyn FLOOR do mycia paneli antystatyczny,
nabłyszczający.
Opakowanie 1 l.
Ścierka wiskozowa do podłóg 60cm x 100cm

6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.

Szczotka do zamiatania na kij (włos naturalny
mieszany ze sztucznym)
Kij do szczotek 160 cm
Zestaw do sprzątania MOP: wiadro, koszyk, kij,
końcówka wymienna MOP paskowa minimum
30 cm
Końcówka wymienna MOP paskowa minimum
30 cm
Szczotka klozetowa stojąca z pojemnikiem

2400 szt.

450 szt.
500 szt.

300 szt.

15 szt.
800 szt.
25 op.
40 szt.

250 szt.
55 szt.
125 szt.
50 kpl.

200 szt.
55 szt.
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18.

Szczotka ryżowa na kij

20 szt.

19.

Szczotka ryżowa ręczna

20 szt.

20.

55 szt.

21.

Szczotka do mycia rąk (lekarka), drewniana z
sztucznym włosiem
Golarka jednorazowa Polsilver

800 szt.

22.

Szufelka plastikowa + zmiotka

40 kpl.

23.

Płyn do mycia naczyń LUDWIK,
Opakowanie 1 l.
Płyn do mycia naczyń LUDWIK,
Opakowanie 0,5 l.

50

24.

50

RAZEM :

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