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      Załącznik Nr  2 

ZAPYTANIE   OFERTOWE 

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2020 

 

PAKIET 2:   Chemia profesjonalna.   Medyczne środki dezynfekcyjne   (grzybobójcze,   

                          wirusobójcze).   

 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – FORMULARZ 

CENOWY 
 

lp 

Nazwa towaru 

zamawianego 

 

 

 

Nazwa towaru 

oferowanego 
J.m 

 

 

Ilość 

 

 

Cena 

jedno-

stkowa 

netto (zł) 

Wartość 

netto (zł) 

Stawka 

VAT 

% 

Wartość 

podatku 

VAT (zł) 

Wartość 

brutto (zł) 

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

1 

Płynny detergent do 

mycia naczyń w 

zmywarkach 

przemysłowych ,VOIGT- 

GASTRO-SOFT  VC 191                                                

1szt  -10 litrów 

 szt 8      

2 

Płynny preparat 

nabłyszczający do 

płukania naczyń w 

zmywarkach 

przemysłowych ,VOIGT- 

GASTRO-KLAR  VC 

192                                                

1szt  -10 litrów 

 szt 8      

3 

Preparat doczyszczenia 

silnie zatłuszczonych i 

przypalonych 

powierzchni  VOIGT 

GRILLPOL VC 243                                      

1szt.- 1 litr 

 szt 8      

4 

Preparat myjąco-

dezynfekcyjny do 

powierzchni i urządzeń 

sanitarnych  VOIGT, 

 NANO –SAN  VC112                                                

1 szt= 1 litr 

 szt 400      

6 

Preparat czyszczący 

powierzchnie kuchenne  

VOIGT  BRUDPUR VC 

242                       

  1 szt- 10 litrów 

 szt 20      

 7 

Preparat do  

maszynowego mycia 

silnie zabrudzonych 

powierzchni PCV, 

terakoty,  VOIGT 

GRUNDPUR VC 150                
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  1 szt   -10 litrów 

VOIGT GRUNDPUR 

VC 150 

  1szt. -    1 litr, 

szt 

 

szt 

30 

 

48 

8 

Preparat do mycia i 

konserwacji powierzchni 

ze stali szlachetnej,  

”Chromol”   ECOLAB                    

       1szt.=500ml. 

Preferujemy 

tylko i wyłącznie 

środek podany w 

nazwie towaru. 

 

 

szt 

 

 

10 

     

9 

Preparat na bazie 

polimerów do 

nabłyszczania i 

konserwacji powierzchni 

PCV,  VOIGT  Metalic 

Dispersion VC 330                                                              

1szt =1 litr 

Preferujemy 

tylko i wyłącznie 

środek podany w 

nazwie towaru. 

szt 50      

10 

Środek do czyszczenia 

powierzchni szklanych i 

szkła,  VOIGT LASIPUR 

VC 175                                      

        1 szt = 1 litr   

 

 
szt 150      

11 

 Hotelowe odświeżacze 

powietrza-  VOIGT  VC 

124,   VC- 122                

1 szt=.0,5 litra 

 szt 70      

14 

Preparat do mycia 

przedmiotów z tworzyw 

sztucznych, VOIGT 

KATOPOL VC 171 ,       

1 szt – 1 litr 

 szt 5      

15 

Preparat do dezynfekcji 

powierzchni , JASOL-

SOLID tabletki       

1op=300 tabletek 

 
 

op 

70 

 
     

15 

Płyn do mycia i 

dezynfekcji rąk np. 

ESEPT                       

1szt= 1litr 

 

 

 

 

szt 150      

16 

Preparat myjąco-

dezynfekcyjny 

bakteriobójczy i 

grzybobójczy , 

wirusobójczy do 

powierzchni i urządzeń 

BIOSEPTOL lub 

VELOX TOP AF 

      1szt = 1 litr 

 szt  250      

RAZEM:      

Zamawiający preferuje wymienione w zamówieniu konkretne artykuły. W przypadku 

niemożności ich zaoferowania w kolumnie nr 2 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) 
 
 


