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załącznik nr 1 

 

Formularz oferty 
 
 

I. Dane Wykonawcy: 

Nazwa: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Siedziba: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nr NIP: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Dane do prowadzenia korespondencji: 

Nr telefonu: ………………………………………………..…………….. Nr faksu: ………………………..…………………………………………………………. 

Adres poczty elektronicznej: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty cenowej dotyczącej dostawy środków czystości i sprzętu do utrzymania czystości dla 

Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, składam ofertę i oświadczam, że: 
 

 

 

1. Po zapoznaniu się z warunkami postępowania i wzorem umowy oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę określoną poniżej: 

 

Lp. 
 

Nazwa artykułu 
 

Produkt 
proponowany przez 

Wykonawcę - nazwa, 
opis 

Ilość 
Cena jedn. 

netto w PLN 

Wartość netto 
pozycji 

asortyment. w PLN 
kol.4xkol.5 

Stawka 
podatku 

VAT 

Wartość 
podatku 

VAT w PLN 

Wartość 
brutto w PLN          
kol. 6+kol.8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Płyn do mycia naczyń 1l z systemem 
odtłuszczającym , silnie skoncentrowany, składem 

chemicznym porównywalny do produktu 
„LUDWIK”, skuteczność działania nie gorsza 

 150 szt.      

2 

Płyn wybielający o wielozadaniowej formule, 1l, 
składniki <5% związki wybielające na bazie chloru, 
składem chemicznym porównywalny do produktu 

„ACE”, skuteczność działania nie gorsza 

 210 szt.      
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3 
Mop paskowy, końcówka wkład zapas, 30cm,  

porównywalny do produktu typu „Master - Metro 
Maxi”, skuteczność działania nie gorsza 

 400 szt.      

4 

Mleczko do czyszczenia powierzchni z 
mikrogranulkami, 700ml, składem chemicznym 

porównywalne do produktu typu „CIF”, skuteczność 
działania nie gorsza 

 110 szt.      

5 Krem do rąk glicerynowy, 100ml  30 szt.      

6 

Płyn silnie skoncentrowany do mycia urządzeń 
sanitarnych, 700ml, składem chemicznym 

porównywalny do produktu typu „TYTAN”, 
skuteczność działania nie gorsza 

 190 szt.      

7 
Ścierka uniwersalna, wymiary: 51x37cm, produkt 

porównywalny do produkty typu „PRIMA”, 
superchłonne i miękkie, idealnie czyszczą i polerują 

 700 szt.      

8 

Płyn do mycia szyb na bazie alkoholu ze 
spryskiwaczem, 500ml, składem chemicznym 

porównywalny do produktu typu „CLIN”, 
skuteczność działania nie gorsza 

 95 szt.      

9 
Kostka do WC, produkt porównywalny do produktu 

typu „DOMESTOS”, z wygodnym koszyczkiem, 
działanie czyszczące, dezynfekujące i odświeżające 

 140 szt.      

10 Ścierka do mycia podłogi, biała, wymiary: 50x60cm  15 szt.      

11 Mydło w płynie, gęste, 5l  20 szt.      

12 
Odświeżacz powietrza elektryczny, wkład zapas do 

urządzenia typu AIR WICK, 250ml 
 50 szt.      

13 Zmywak do naczyń (gąbka), opakowanie 5 szt., maxi  80 op.      

14 Kij aluminiowy prosty, z gwintem, 120/130cm  5 szt.      

15 Szczotka do mycia WC, duża  10 szt.      

16 Szczotka do zamiatania, drewniana, 26cm  10 szt.      

17 

Udrażniacz do rur w granulkach, posiadający w 
składzie aktywator aluminiowy do chemicznego 
udrażniania rur i syfonów kanalizacyjnych, który 

samoczynnie usuwa zanieczyszczenia stałe i 
organiczne, 250g, składem chemicznym 

 5 szt.      
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porównywalny do produktu typu „KRET”, 
skuteczność działania nie gorsza 

18 
Płyn do mycia paneli , składem chemicznym 

porównywany do produktu typu „PRONTO”, 
skuteczność działania nie gorsza 

 5szt.      

19 Plastikowa śmietniczka ze zmiotką w komplecie   3 szt.      

20 Wiadro do mopa z wyciskaczem, twarde  15 szt.      

21 Szczotka do zamiatania, drewniana, 40cm  4 szt.      

22 
Ręczniki papierowe jednorazowe Z-Z, zielone, 

wymiary 20x200cm 
 140 op.      

23 
Ręczniki papierowe jednorazowe Z-Z, białe, celuloza, 

wymiary 20x200cm 
 100 op.      

24 
Ręczniki papierowe w rolkach, 100% celuloza, min. 2-

warstwowe, min. 50 listków (min. 10mb), białe, 
produkt porównywalny do produktu typu „SINDY” 

 400 szt.      

25 Kij aluminiowy prosty, 155cm  15 szt.      

26 
Papier toaletowy szary, makulaturowy, (opakowanie 

64 rolki), papier nie kruszy się, nie rwie 
 20 op.      

27 
Papier toaletowy biały, o dużej wytrzymałości, min. 
2-warstwowy, produkt porównywalny do produktu 

„REGINA” 
 3.500 szt.      

28 Rękawice ochronne ogrodniczki  20 par      

29 
Worki na śmieci 160l, wykonane z grubej, 

supermocnej folii, 
 2 op.      

30 
Worki na śmieci 240l, wykonane z grubej, 

supermocnej folii, 
 2 op.      

31 
Worki na odpady czerwone 120l, mocne 60 mic 

(opakowanie 10 szt.) 
 300 op.      

32 
Worki na odpady czerwone 60l, mocne 60 mic 

(opakowanie 50 szt.) 
 60 op.      

33 

Worki na śmieci 120l, wymiary: 70x116 cm , 
wykonane z grubej, supermocnej, niebieskiej folii, 
produkt porównywalny do produktu typu „Jan 

Niezbędny” 

 6.000 szt.      

34 

Worki na śmieci 60l, wymiary: 60x76cm , wykonane z 
grubej, niebieskiej folii o dużej wytrzymałości, 

produkt porównywalny do produktu typu „Jan 
Niezbędny” 

 12.000 szt.      
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35 
Worki na śmieci 60l, wymiary: 60x76cm , wykonane z 

grubej, żółtej folii o dużej wytrzymałości, produkt 
porównywalny do produktu typu „Jan Niezbędny” 

 75 szt.      

36 

Worki na śmieci 35l, wymiary 50x63cm , wykonane z 
grubej niebieskiej folii o dużej wytrzymałości, 

produkt porównywalny do produktu typu „Jan 
Niezbędny”  

 5.000 szt.      

37 
Płyn do płukania tkanin, 1l, składem chemicznym 

porównywalny do produktu typu „LENOR”, 
skuteczność działania nie gorsza 

 3 szt.      

38 
Płyn do prania tkanin, 2l, składem chemicznym 
porównywalny do produktu typu „PERWOLL”, 

skuteczność działania nie gorsza 
 2 szt.      

39 

Preparat do odkamieniania, usuwa z osadów 
kamienia ekspresy, czajniki zwykłe i elektryczne, 

pralki automatyczne, urządzenia sanitarne, 
umywalki, sedesy, składem chemicznym  

porównywalny do produktu typu „GIGUŚ”, 
skuteczność działania nie gorsza 

 100 szt.      

40 

Ściereczka z mikrofibry do luster, wymiary 36x38cm, 
czyści do połysku, czyści bez smug i zacieków, 
produkt porównywalny do produktu typu „Jan 
Niezbędny”, skuteczność działania nie gorsza 

 90 szt.      

41 

Ściereczka z mikrofibry do mycia okien, wymiary: 
40x40cm, usuwa silne zabrudzenia, czyści do 

połysku, produkt porównywalny do produktu typu 
„Jan Niezbędny”, skuteczność działania nie gorsza 

 150 szt.      

42 
Odświeżacz powietrza o długotrwałym zapachu, 

300ml (spray), składem chemicznym porównywalny 
do np. BRISE, skuteczność działania nie gorsza 

 20 szt.      

43 Obrus foliowy biały 120cmx140cm  50 szt.      

44 Kosz siatka pojemność 19l, czarny  2 szt.      

45 Kosz uchylny 50l,   1 szt.      

46 
Ręcznik kuchenny w opakowaniu długość 

ok. 20,00cm, wysokość ok. 21,00cm 
 150 op.      

  
RAZEM 

 
 X   
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2. Oświadczam, że oferowane produkty są dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 

 

3. Termin realizacji zamówienia cząstkowego wynosi do 24 godzin licząc od dnia złożenia zamówienia. 

 
4. Zaproponowana w formularzu oferty cena brutto zawiera wszelkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

5. Zapłata za dostarczony przedmiot zamówienia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy na podstawie złożonej faktury, wystawionej po 

realizacji każdorazowej dostawy, w terminie 21 dni kalendarzowych od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego. 

 
6. Oświadczam, że oferowany produkt jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz objęty gwarancją producenta. 

 

7. Oświadczam, że dysponuję wiedzą, odpowiednią bazą i środkami umożliwiającymi realizację zamówienia. 

 

8. Oświadczam, że zapoznałem się ze treścią zapytania ofertowego (w tym ze wzorem umowy) i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję 

warunki w niej zawarte. 
 

9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 2) wobec osób fizycznych, od których dane 

osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 

Załączniki do oferty: 

1) …………………….. 

2) …………………….. 
n) ……………………… 

 

 

………………………… 

miejscowość i data 

                                                                              …………………………………………………… 
                                                                                                 /podpis/y, pieczątka/i osoby/osób upoważnionych  

                                                                                                                  do reprezentacji wykonawcy 1) 

 

 

Objaśnienia: 
1) W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba/osoby działająca/działające na  podstawie pełnomocnictwa, do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo. 


