
 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr   9 /2020 
 

Pełne dane adresowe oferenta 

Nazwa (firma)/imię nazwisko…………………………………………………………… 

Adres ………………………………………………………………………………………. 

Nr telefonu ………………………………………………………………………… 

Nr NIP .....................................   Nr REGON……….................…  

e-mail: ……………………………………………………………………………………… 

osoba do kontaktów ze strony Oferenta……………………………………………. 

 FORMULARZ OFERTY 

Nawiązując do zapytania ofertowego zakup wraz z dostawą art. sanitarnych i środków czystości 

oferujemy  przedmiot zamówienia za cenę: 

 
Część I 

l.p. nazwa artykułu 
 cena 
netto VAT 

Cena 
brutto 

1. Papier toaletowy małe rolki opakowanie 8 szt.       

2. Papier toaletowy jumbo duże rolki        

3. Ręczniki papierowe jumbo - duże rolki        

4. Wkładki do podajników ZZ       

5. Mydło w płynie-uzupełnienie- 5l       

6. Mydło w płynie z dozownikiem 0,5 l       

7. Płyn antybakteryjny do rąk 5l       

8. Płyn do dezynfekcji rąk z dozownikiem lub spray        

9. Chusteczki nawilżane  100szt       

10. Chusteczki higieniczne 1 op.       

11. Chusteczki higieniczne pudełko (wyciągane) 100 szt.       

12. Maseczki ochronne na twarz jednorazowe       

13. Maseczki ochronne na twarz wielorazowe       

14. Przyłbica ochronna na twarz podnoszona 

   15. Podkład medyczny w rolce szer. 50cm       

  Cena za całość 
   
    

 
Część II 

l.p nazwa artykułu 
 cena 
netto VAT Cena brutto 

1. Ściereczki kuchenne       

2. Ściereczki z mikrofibry        

3. Gąbki do mycia naczyń małe – opakowanie ok. 10 sztuk          

4. Płyn do mycia naczyń 1l       

5. Mleczko do czyszczenia powierzchni (CIF)       

6. Płyn do czyszczenia baterii łazienkowych       

7. Środek do usuwania kamienia       



 

8. Tabletki do zmywarki        

9. Sól do zmywarki 1kg       

10. Nabłyszczacz do zmywarki       

11. Tabletki do czyszczenia zmywarki       

12. Proszek/żel/kapsułki do prania       

13. Płyn do płukania tkanin 1l       

14. Środek odtłuszczający uniwersalny do kuchni 1l       

15. Płyn do mycia szyb z dozownikiem 1l       

16. Płyn do mycia szyb uzupełnienie 5 l        

17. Płyn do mycia podłóg – 5l        

18. Worki na śmieci 35l    

19. Worki na śmieci 60l    

20. Rękawiczki jednorazowe nitrylowe rozmiar  S,M,L    

21. Rękawiczki jednorazowe lateksowe rozmiar S, M, L    

22. Odświeżacz powietrza stojący do WC    

23. Odświeżacz powietrza spray    

24. Kostki do wc     

25. Żel/płyn do wc 1l    

26. Płyn uniwersalny do mycia powierzchni  5l    

27. 
Preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni 
AERODESIN.      

28. Płyn do udrożniania rur    

  Cena za całość 
   
    

 
1. OŚWIADCZENIA 

 
Oświadczam, że: 
 
1) Przygotowana oferta spełnia wszystkie wymagania wyszczególnione w zapytaniu ofertowym  

2) Uwzględniona w cenie stawka podatku VAT jest zgodna z przepisami Ustawy z dnia 11 marca 

2004r. o podatku od towarów i usług  

3) Zapoznaliśmy się Zapytaniem z załącznikami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń,  

4) Zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz, że spełniamy wymogi 

określone w Zapytaniu i załącznikach. Nieznajomość powyższego stanu nie może być 

przyczyną dodatkowych roszczeń finansowych. 

5) Uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni. 

6) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów przeprowadzenia 

procedury Zapytania ofertowego nr 9/2020 

 

Miejscowość, data: …………………………      ................................................................................ 

podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych do składania 
oświadczeń woli w  imieniu Wykonawcy 


