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Pieczęć wykonawcy                                                                                                               Załącznik nr 1a 

Formularz oferty – wzór 

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE 

KLISINO 100 

48-118 LISIĘCICE 

 

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

Adres: ......................................................................................................................................………… 

NIP:       REGON: 

………………………………..    ……………………………… 

tel. / fax: ...................................   e:mail: ……………………….  

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych oferujemy: 

SUKCESYWNA DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW (GŁUBCZYCE, 
RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE,  BLISZCZYCE I KIETRZ)  
(CPV 33711610-6) Szampon, (CPV 33711900-6) Mydło, (CPV 33760000-5) Papier toaletowy, ręczniki papierowe, (CPV 39830000-9) Środki czyszczące, (CPV 39831000-6) 
Preparaty piorące, (CPV 39832000-3) Produkty do zmywania naczyń, (CPV 39831240-0) Preparaty czyszczące 
(CPV 39816000-2) Środki do czyszczenia toalet 

 
w następujących cenach:  

CZĘŚĆ I HIGIENA 

 
L.p Nazwa Jedn. 

miary 

Ilość  

 

Cena 

jedn. 

netto 

Stawk

a VAT 

(%) 

Wartość netto 

(ilość x cena 

netto) 

zł 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość brutto 

(wartość netto x 

Vat) 

zł 

Nazwa producenta i nazwa 

produktu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Wkład do mopa sznurkowy bawełniany  40” 

 

szt 200       

2. Mop uchwyt 40” + kij aluminiowy 

 

kpl 50       
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3. Profesjonalny proszek piorąco dezynfekujący w około 65oC, produkt 

antybakteryjny, produkt grzybobójczy  w temp. około 40oC , 

zwalczający wirusy, , bez chloru i fosforanów, do tkanin bawełnianych 

jak i mieszanych z włókien syntetycznych. Posiadający certyfikat CE 

Opakowanie 15 kg. Typu lub równoważne : CLOVIN II SEPTON 

kg 300       

4. Proszek do prania, usuwania plam i ochrona kolorów, efektywność 

już w 30°C,  

Zapach: Perfumowany. Wartość pH [stęż. 1 %]: 10,4 do 11,2.  

Opakowanie 6kg-8kg. Typu lub równoważne : BRYZA op. 6 kg 

kg 5700       

5. Worki mocne 35 litrowe czarne (opakowanie – jedna rolka 50szt.). 

Służą do pakowania odpadów sanitarnych oraz śmieci. Posiadają tzw. 

gwiaździsty zgrzew, mocne i odporne na rozerwania. wykonane z folii 

LDPE, grubość min. 25mic 

op. 200       

6. Worki mocne 60 litrowe czarne (opakowanie – jedna rolka 

50szt).Służą do pakowania odpadów sanitarnych oraz śmieci. Posiadają 

tzw. gwiaździsty zgrzew., mocne i odporne na rozerwania. wykonane z 

folii LDPE grubość min. 25mic 

op. 300       

7. Worki mocne 120 litrowe czarne (opakowanie – jedna rolka 50szt) 

Służą do pakowania odpadów sanitarnych oraz śmieci. Posiadają tzw. 

gwiaździsty zgrzew, mocne i odporne na rozerwania. wykonane z folii 

LDPEgrubość min. 50 mic 

op. 300       

8. Płyn do  mycia naczyń skutecznie usuwający zabrudzenia nawet w 

zimnej wodzie, posiadający właściwości emulgowania tłuszczów, nie 

pozostawiający zacieków i nadający wysoki połysk, testowany 

dermatologicznie, pH: 5,3 -5,9.  

Opakowanie 5 l. Typu lub równoważne : LUDWIK 

litr 1185       

9. Mleczko do mycia powierzchni, środek w formie mleczka do 

czyszczenia powierzchni w kuchni oraz łazience z dodatkiem 

mikrogranulek zwiększających skuteczność produktu, likwidujące 

trudne zabrudzenia, osady z mydła i kamienia, przypalone resztki 

pokarmów, tłuste plamy o składzie. Zapach: lekko perfumowany, pH: ≈ 

11 (nierozcieńczony). 

Opakowanie 500- 750 ml. Typu lub równoważne: CIF 

szt. 

 
580       

10. Ręczniki z-z zielony. Ręcznik papierowy makulaturowy, wodo-

utwardzony. Ręczniki składane . Gramatura warstwy - 1 x 34 g/m2 

Ilość warstw: 1. Zapach: brak. Wymiary: około 20x25cm 

Jedno opakowanie – 200 listków 

 

op. 3040       
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11. Mydło w płynie o silnych właściwościach antybakteryjnych.  

Zapach: przyjemny, charakterystyczny dla użytej kompozycji 

zapachowej  pH 1% (m/m) wodnego roztworu:  5,0 - 7,0.  

Opakowanie 5 litrów. Typu lub równoważne: ROSA (białe, różowe, 

kremowe) 

litr 1320       

12. Proszek do szorowania, czyszczenia powierzchni takich jak 

umywalki, wanny, kuchenki. Skutecznie czyści i usuwa brud z 

najtrudniej dostępnych miejsc. usuwa tłuste plamy, osady z mydła oraz 

kamień, pH około 9 (1% zawiesina w wodzie).  

Rozpuszczalność w wodzie: częściowo rozpuszczalny w wodzie. 

 Opakowanie.0,400-600g. Typu lub równoważne: AJAKS 

 

kg 207       

13. Druciaki spirala duży do czyszczenia mocno zabrudzonych naczyń i 

powierzchni, plastyczny, wykonany z metalu. 

 

szt. 370       

14. Ściereczka do mycia naczyń, ścierki wykonane z włókien 

wiskozowych, trwałe, przyjemne w dotyku, chłonne,  wym. 30cm 

x40cm  (1 opakowanie. po 10 szt.) GG A10 

op. 520       

15. Ścierka do mycia podłóg bawełniana biała, wym.60x70 

 

szt. 120       

16. Kostka WC w koszyczku dezynfekuje i czyści toaletę. Chroni przed 

osadzaniem się kamienia.  

Typu lub równoważne: DOMESTOS 

szt. 30       

17. Tabletki do zmywarki połączenie płynnej i prasowanej tabletki w 

kapsułce, skutecznie czyszczą tłuszcz, , chroniące szkło i srebro,  

1 opakowanie zawiera  100 tabletek. Typu lub równoważne FERY  

 

op. 35       

18. Szampon  pokrzywowy z witaminami  tolerancja dla skóry 

potwierdzona dermatologicznie, pH odpowiednie dla skóry,  pH 1 % 

roztworu wodnego: 4,5 - 8,0. Zawiera kompleks witamin A,E,NNKT(F) 

i B. Zapach: pokrzywa.  Opakowanie – 1 litr. Typu lub równoważne: 

FAMILIJNY  

litr 510       

19. Płyn do płukania, ochrona tkanin w trakcie płukania, nadający 

miękkości, uelastycznia włókna tkanin. Nadający długotrwały zapach. 

Zapobiega elektryzowaniu się,  pH płynu w temp. 20º C): 2,5 –4,5. 

Rozpuszczalność w wodzie –całkowita.  

Opakowanie od 2-3 litrów.  Typu lub równoważne: GLOBAL 

 

litr 245       
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20.  

Środek do gruntownego czyszczenia. Do stosowania w obiektach 

użyteczności publicznej, placówkach edukacyjnych i 

administracyjnych; Do wykładzin podłogowych, takich jak PCW, 

kauczuk, linoleum, kamień, zabezpieczony parkiet i korek, odpowiednia 

do czyszczenia z użyciem maszyn jedno- i wielotarczowych, Nadaje się 

do polerowania za pomocą maszyny szybkoobrotowej. Wartość pH przy 

20oC: 8,5 – 9.  

Opakowanie 10 litrów.  Typu lub równoważne: BUZIL TOTAL 

EXTRA 

 

litr 320       

21. Skoncentrowany preparat do czyszczenia, dezynfekcji i wybielania,  

do powierzchni muszli klozetowych, pisuarów, wanien, umywalek, 

płytek, fug. Skuteczny wobec grzybów, bakterii, wirusów i prądków, 

Działanie prątkobójcze  i wirusobójcze, produkt przeznaczony do 

użytku profesjonalnego, pH: minimum 11,0. Pozwolenie Ministra 

Zdrowia na Obrót Produktem Biobójczym.  

Opakowanie 5 kg. Typu lub równoważne: ROKO CLLASIC WC TRIO 

 

kg 700       

22. Papier toaletowy  pakowany po 12 szt. w worku. Papier toaletowy w 

rolkach standardowej jakości, wykonany z makulatury w kolorze 

białym.  Kolor: bielony 65 %. Surowiec: makulatura. Długość roli: 135 

m. Gramatura: 2x19 g/m . Średnica roli: 18 cm, Szerokość: 9 cm Ilość 

warstw: 2. Perforacja: Tak. Gofrowany: Tak.  

Opakowanie – 12 rolek.  Typu lub równoważne: mini jumbo roll biały 

 

szt. 

(rolka) 

1284       

23. Papier toaletowy  pakowany po 12 szt. w worku. Papier toaletowy w 

rolkach standardowej jakości, wykonany z makulatury. Kolor: szary. 

Długość roli: min 100 m. Średnica roli: 18-19 cm, Szerokość: 9 cm . 

Opakowanie – 12 rolek.  

 

szt. 

(rolka) 

10000       

24. Płyn do czyszczenia stali nierdzewnej preparat, który jest 

przeznaczony do czyszczenia i polerowania wszelkich miejsc pokrytych 

stalą nierdzewną, nie mających bezpośredniego kontaktu z żywnością. 

Postać: białe mleczko. PH produktu w tem. 20⁰C: 6,0 – 8,0. Nie 

powoduje korozji metali.  

Opakowanie -750 ml.  Typu lub równoważne: SUMA INOX D7.1 

 

szt. 
(750ml) 

5       
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25. Preparat dezynfekcyjny w formie tabletek na bazie aktywnego chloru 

o szerokim zakresie działania: bakteriobójczym, grzybobójczym, 

wirusobójczym prątkobójczym i sporobójczym. Dezynfekcja 

powierzchni i sprzętu oraz utrzymanie higieny, dezynfekcja 

powierzchni mających kontakt z żywnością, przemysł rolno-spożywczy, 

100 g zawiera 86,60% dichloroizocyjanuranu sodu oraz substancje 

dodatkowe 1 tabletka o masie 3,2 g (średnica 20 mm, grubość 8mm) 

zawiera 1,5g aktywnego chloru przy zetknięciu z wodą niewyczuwalny 

zapach chloru, brak wytrącania się osadu mającego związek ze składem 

chemicznym tabletek, neutralność pH (6 do 10), która wpływa na 

stabilność roztworu. Wartość pH 1% roztworu: 6-7. Rozpuszczalność w 

wodzie: 250 g/L. Jedno opakowanie -1 kg  około 320 tabletek x 3,2 g 

Typu lub równoważne: JASOL SOLID 

 

op. 350       

26. Ręcznik biały okrągły, szerokość 19 cm, długość roli 130mb 

 

 

szt. 50       

27. Płyn do dezynfekcji rąk. Preparat do dezynfekcji skóry dłoni na bazie 

alkoholu w formie płynu. Płyn o  spektrum działania, grzybo, bakterio, 

wiruso i prątkobójcze również przeciw prątkom gruźlicy. Posiadający 

składniki nawilżające, nie wysuszają skóry i pozostawią ją gładką.  

Opakowanie 1szt.- 500ml z atomizerem. Typu lub równoważne: 

Bioseptol 80  

 

szt. 100       

  

 

                                                            Całkowita wartość zamówienia  

  

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

………….. 

Suma netto 

 

………… 

Suma 

podatku 

VAT 

 

……………… 

Suma brutto 

 

 

X 

 

 

UWAGA:  

-zapis cyfr do dwóch miejsc po przecinku 

-Wykonawca zobowiązany jest do wpisania w kolumnie nr 10 nazwy producenta oraz nazwy oferowanego produktu. Zamawiający informuje, że brak wpisu w wymienionej 

kolumnie skutkować będzie odrzuceniem oferty. 
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Wartość netto w złotych : ……………………………………… 

 

Wartość netto w złotych słownie: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

Wartość podatku VAT w złotych : …………………………….. 

 

Wartość podatku VAT w złotych słownie: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

Wartość brutto w złotych : ……………………………………… 

 

Wartość brutto w złotych słownie: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Oferuję termin realizacji zamówienia : 

 

 

 

  do  ………………  dni włącznie, licząc od dnia złożenia zamówienia 

 

1. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, że wybór mojej oferty   będzie /nie będzie (niewłaściwe skreślić) prowadził do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. [wybór oferty Wykonawcy prowadzi do 

„powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego”, kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, to nabywca (Zamawiający) będzie 

zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT]. 

    (brak wskazania rozumiany będzie przez Zamawiającego jako informacja o tym, ze wybór oferty  nie  będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 

powyższego obowiązku podatkowego). 

2. Wybór niniejszej oferty będzie /nie będzie (niewłaściwe skreślić) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 

ustawy o podatku od towarów i usług. Wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania 

powyższego obowiązku podatkowego ................................. oraz wartość tego towaru lub usługi bez kwoty podatku wynoszącą ........................  

   (brak wskazania rozumiany będzie przez Zamawiającego jako informacja o tym, ze wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 

powyższego obowiązku podatkowego). 

3. Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w przez okres 30 dni, licząc od dnia   składania ofert. 

4.    Akceptuje termin płatności wynoszący 30 dni od wystawienia faktury.  

5. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i tym zobowiązuję się spełnić wszystkie zawarte w niej warunki.  

6. Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje i wyjaśnienia niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty.  

7. Informacja wymagana do celów statystycznych: 

       Oświadczam, że moje przedsiębiorstwo jest (właściwe podkreślić): 

*mikroprzedsiębiorstwem – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 

milionów EUR, 
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*małym przedsiębiorstwem - przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 

milionów EUR, 

*średnim przedsiębiorstwem - przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudnia mniej niż 250 osób i 

których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 
Zalecenie Komisji z dnia 06 maja 2003r.dotyczace definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw ( Dz. U. L. 124 z 20.5.2003r.) 

8. Oświadczam, że akceptuję załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy. Jednocześnie zobowiązuję się, w przypadku wyboru 

złożonej przeze mnie oferty, podpisać umowę bez zastrzeżeń, w siedzibie Zamawiającego w terminie przez Niego wyznaczonym 

9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 1)  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 
1) 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 

RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 

10. Dane do umowy:  

Osoby, które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy: 

Imię i nazwisko Stanowisko 

  

  

Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy 

Imię i nazwisko Stanowisko Nr telefonu/ e-mail 

   

 

Osoba której będą składane poszczególne zamówienia na dostawę towaru 

Imię i nazwisko Stanowisko Nr telefonu/ e-mail 

   

Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą  

Nazwa i adres banku Nr rachunku 
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11. Żadna z informacji zawarta w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji***) / 

wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w 

związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania****): 

 

Lp. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) 

od do 

a)    

b)    

c)    

 
Uwaga: 

***) Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, 

które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo 

dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w 

poufności (DZ. U z dnia 24 sierpnia 2018 r poz. 1637). 

****) Wykonawca załączy niniejsze oświadczenie, tylko wtedy, gdy zastrzeże w ofercie, iż któreś z informacji zawartych w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstw oraz 

wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 Pzp. 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1) ................................................................................ – str. ………. 

2) ................................................................................ – str. ………. 

3) ................................................................................ – str. ………. 

4) ................................................................................ – str. ………. 

5) ................................................................................ – str. ………. 

6) ................................................................................ – str. ………. 

7) ................................................................................ – str. ………. 

 

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że treść oferty oraz załączone do niej dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień otwarcia 

ofert. 
 

 

_______________, dnia _______________, 

 

_____________________________________________ 
                                                          Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy 
                                                                (Pożądany czytelny podpis albo pieczątka z imieniem i nazwiskiem) 

 


