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                                  Załącznik Nr  1 

ZAPYTANIE  OFERTOWE  
 

Zapytanie ofertowe nr 1/2020 

 

PAKIET 1 –   Chemia gospodarcza i środki  czystości.  

 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – FORMULARZ CENOWY 

 

L.p. Nazwa towaru artykułu 

(podane w treści nazwy 

pochodzenia art. nie są 

bezwzględnie 

obowiązujące,  dopuszcza 

się art. równoważne 

jakością lub lepsze ) 

J.m. Nazwa towaru  

oferowanego 

Ilość Cena jedno-

stkowa  

netto (zł) 

Wartość netto 

(zł) 

Stawka 

podatku 

VAT  % 

Wartość 

podatku 

VAT (zł) 

Wartość brutto (zł) 

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10- 

1. 1 Ścierki do podłogi 

(białe grube) 60x70cm 

szt.  25      

2. 2 Zmywak kuchenny typu 

druciak metalowy 

pakowane po 3 szt. =1op 

op.  40      

3. 3 Worki na śmieci 120 litr 

LDPE  70 x110   

 ( czarne i czerwone  

(1 rolka =10 szt) 

rolka  320      

4. 4

  

Worki  na odpady  240 

litr LDPE  

(1 rolka =10 szt.) 

rolka.  250      

5. 5 Worki na śmieci  60 litr 

LDPE 60 x 80 

(1olk a =50 szt ) mocne  

 rolka  300      

6. 6 Worki na śmieci 35 l.  

(1 rolka =50 szt.) 

rolka  380      

7. 7 Rękawice gumowe 

flokowane gospodarcze , 

mocne,(różne rozmiary) 

para  400      



 2

 

8. 8 Gąbki do naczyń (duże) 

           1 opak = 5 szt 

 op  150      

9. 9 Gąbka kąpielowa do 

mycia ciała prostokątna  

  szt  1200      

10. 1
0 

Ręcznik papierowy  14 

biały  MINI -2 

warstwowy  (w rolkach , 

średnica do 200 mm, 

wysokość 200 mm, 

długość 170 m –dobrze 

wchłaniający 

  szt   400      

11. 1
2 

Ręcznik Z-Z składany, 

zielony  

1 opak =4000  szt  

1 karton = 20  opakowań 

karton 

lub 

(op.) 

 

  40 

 

800 

     

12. 1
3 

Mydło toaletowe  

NIVEA      1 kostka =90 g 

 

szt.   1200       

13. 1
4 

Mydło w płynie 

zawierające lanolinę, 

białe,          

               1 szt - 5l. 

szt.    50      

14. 1
5 

Papier toaletowy 

przemysłowy biały, 

dwuwarstwowy, rolka -

średnica 19 cm ,   100-

120m,  

szt.  

 

 

 

200      

15. 1
6 

Papier toaletowy mały, 

biały min. 

dwuwarstwowy, 

listkowany min. 150 

listków 

 

 rolka 

      

3000                                  

     

16. 1
7 

Płyn do prania w pralkach 

automat. do tkanin 

białych i kolorowych 

WIREK 

   1 szt =1 litr 

 

 

szt 

 

 170      
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17. 1
8 

Proszek do prania  

Do  Kolorów: 

  „E ”  lub Bryza 

kg  600      

18. 1
9 

Proszek  do prania   

 Do białego:  

  „E ” lub Bryza                     

kg  400      

19. 2
2 

Proszek do prania o 

działaniu 

antybakteryjnym op. max 

15 kg  

 kg  1000      

20.  Proszek do prania 

hipoalergiczny, op. max  

3 kg 

kg  100      

21. 2
3 

Krem do golenia typu 

Pollena poj 65g 

 szt  150      

22. 2
4 

Woda po goleniu             

1 szt=100 ml 

 szt    40      

23. 2
5 

Maszynka jednorazowa 

(Golarka), rączka z 

tworzywa           

 Minimum 2 ostrza   =1szt 

szt   500      

24.  Pasta do zębów 75 ml szt   200      

25. 2
7 

Szczoteczka do zębów dla 

dorosłych medium 

szt   100      

26. 2
8 

Mydło szare  

   1 kostka = 100 g 

szt    70      

27.  Pasta do rąk BHP szt   10      

28. 2
9 

Krem ochronny do rąk 

nawilżający, glicerynowy,  

dobrze wchłaniający 

                   1 szt = 100 ml 

szt   200      

29. 3
0 

Płyn do WC  „ Tytan”      

 1 szt=700 ml. 

szt.  450      

30. 3
2 

Płyn do mycia naczyń  

„Ludwik”        1 szt =5  lit 

szt. Preferujemy tylko i 

wyłącznie płyn 

Ludwik 

 70      
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31. 3
3 

Pasta typu Sama do 

czyszczenia ,250 g 

szt.  100      

32. 3
4 

Udrażniacz  rur w 

granulkach  „ Kret” 500g 

szt.   100      

33. 3
5 

Odplamiacz   „Vanish”               

1  litr 

szt.   20      

34. 3
6 

Mleczko do czyszczenia, 

(różne zapachy)  

” Cif” 500ml (mix) 

szt.  250      

35. 3
7 

Preparat  do  mebli     

Pronto 300 ml 

szt.    15      

36. 3
8 

Środek do odkamieniania  

Kamix-   1 szt.= 1kg 

szt    20      

37. 3
9 

Ścierka mikrofibra do 

kurzu (dobrze 

wchłaniająca) 30 x30 

szt.  150      

38. 4
0 

Wybielacz do tkanin  

ACE ”lub Clorox        

1szt=1 litr 

szt.  130      

39. 4
2 

Szampon do włosów  

  1 szt =500ml 

szt  300      

40. 4
3 

Sól tabletkowa do 

zmiękczania wody            

( 1szt=25kg) 

kg  2000      

RAZEM:                   

Zamawiający preferuje wymienione w zamówieniu konkretne artykuły. W przypadku niemożności ich zaoferowania w kolumnie nr 4 proszę podać nazwę 

oferowanego zamiennika z zachowaniem pojemności  ( wagi ) opakowania jednostkowego. 
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FORMULARZ OFERTY  
Niniejszym zgłaszam przystąpienie do postępowania nr 1/2020 na dostawę artykułów chemii gospodarczej i środków czystości, chemii profesjonalnej, medycznych 
środków dezynfekcyjnych oraz rękawic jednorazowych nitrylowych do Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku.  
 
1. Oferuję wykonać zamówienie za cenę:  
 

ogółem netto.............................................................zł  
słownie:..............................................................................................………………………...zł  
podatek Vat .......................................................... zł  
słownie:.....................................................................................................................................zł  
wartość brutto …………………………………………………zł 
słownie …………………………………………………………………………………………………………………….zł 
zgodnie z załączonym formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej ofert. 
 
 
 
2. Dostawę stanowiącą przedmiot zamówienia wykonamy w terminie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2020 r. 
 
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, zawartymi we wzorze umowy i w zapytaniu ofertowym, zobowiązujemy się w przypadku wyboru 
naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 
 
4. Oświadczamy, że cena zaoferowanych artykułów jest stała i niezmienna przez okres trwania umowy. 
 
5. Oferta została złożona na ……………… stronach i kolejno ponumerowanych od nr ………………. do nr ……………..  
 
 
 
 
 
 
 
             ……………………………………………………………………….. 
            (podpis upoważnionego przedstawiciela lub przedstawicieli wykonawcy) 
 
 


