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Pieczęć wykonawcy                                                                                                                Załącznik nr 1c 

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 24000000-4) Produkty chemiczne, (CPV 39831300-9) Środki do czyszczenia podłóg, (CPV 39830000-9) Środki czyszczące, (CPV 39831240-0) Preparaty czyszczące       
w następujących cenach:  

CZĘŚĆ III PROFESJONALNE ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE 

L.p Nazwa Jedn. 

miary 

Ilość  

 

Cena 

jedn. 

netto 

Stawka 

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. Preparat przeznaczony do bieżącego, higienicznego mycia 

podłóg i wszystkich wodoodpornych powierzchni 

ponadpodłogowych. Preparat eliminuje nieprzyjemne zapachy. 

Preparat pozostawia długotrwały przyjemny zapach, do 

zastosowania w stężeniu 0,5%. Przeznaczony jest do czyszczenia 

holi, poczekalni, sal konferencyjnych, szatni, powierzchni w 

domach opieki. Spełniający normy dezynfekcyjne: 

bakteriobójcze, drożdżakobójcze , pH: 7,0- 7,5. Preparat 

zawierający w składzie alkohol etylowy oraz chlorek  

didecylodimetyloamoniowy. Opakowanie  kanister 5 l .  Typu lub 

równoważne:  KL MOC DBO (HEGOA) 

litr 500       
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2. Uniwersalny preparat przeznaczony jest do bieżącego, 

higienicznego mycia podłóg i wszystkich wodoodpornych 

powierzchni ponadpodłogowych. Preparat przeznaczony do 

stosowania w kuchniach, jadalniach, kuchniach przemysłowych. 

Preparat do zastosowania w stężeniu 0,5%.  Spełniający normy 

dezynfekcyjne: - bakteriobójcze, drożdżakobójcze, pH 7,0 -7,5. 

Preparat zawierający w składzie alkohol etylowy oraz chlorek  

didecylodimetyloamoniowy. 

Opakowanie kanister 5 l. Typu lub równoważne:   KL MOC 

DBO (DZHARI) 

litr 450       

3. Preparat przeznaczony  do bieżącego mycia toalet i 

powierzchni sanitarnych. Mieszanina łagodnych kwasów oraz 

substancji powierzchniowo czynnych. Zapobiega osadzaniu się 

brudu na mytych elementach. Nadaje się do mycia urządzeń 

sanitarnych, armatury, drzwi oraz elementów wykonanych z 

tworzyw sztucznych. Mocno skoncentrowany o przyjemnym 

trwałym zapachu. Usuwa zabrudzenia pochodzenia mineralnego, 

kamień wodny, kamień moczowy, rdzę oraz zabrudzenia 

tłuszczowe i organiczne pochodzące z kosmetyków, mydła, pH: 

2-2,10. Bieżące zabrudzenia i świeże osady usuwa w stężeniu 

0,5%. 

Opakowanie kanister 5 l. Typu lub równoważne: SOLS R-40  

litr 700       

4. Preparat do mycia wszystkich powierzchni szklanych oraz 

innych wodoodpornych powierzchni błyszczących (lustra, 

szyby, biurka, powierzchnie z tworzyw sztucznych, sztuczne 

skóry, meble, powierzchnie lakierowane, emaliowane, metalowe, 

laminaty itp.). Preparat nadający się  także do mycia lad 

chłodniczych i innych powierzchni mających kontakt z 

żywnością. Preparat nie pozostawia smug na mytych 

powierzchniach . Zawiera w składzie alkohol propylowy – 

minimum 10%. Stężenie robocze  od 0,5%, pH preparatu 7-7,5. 

Opakowanie kanister 10 l. Typu lub równoważne: SOLS R-51 

 

litr 500       

5 Butelka serwisowa do preparatu z pozycji numer 3 o 

pojemności 750 ml . Butelka wielokrotnego użytku ze 

spryskiwaczem pianowym. Butelka z oryginalną etykietą lub 

nadrukiem zawierającym wszystkie informacje objęte przepisami 

w zakresie oznakowania preparatów myjących. 

szt 30       
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6 Butelka serwisowa do preparatu z pozycji numer 4 o 

pojemności 750 ml . Butelka wielokrotnego użytku ze 

spryskiwaczem pianowym. Butelka z oryginalną etykietą lub 

nadrukiem zawierającym wszystkie informacje objęte przepisami 

w zakresie oznakowania preparatów myjących. 

szt 30       

 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. 

 

 

 

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 
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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.  

5. Wymogi dodatkowe dla pozycji od nr 1 do nr 4. Wykonawca na swój koszt zamontuje dozowniki naścienne podciśnieniowe do automatycznego dozowania 

chemii, regulujące odpowiednie stężenia środka w ilości zgodnej z zapisami SIWZ i umowy. 

6. 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, 

*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.) 

7. 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 

8. 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). 
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9. 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 

  

 

10. 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 



Nr sprawy: 14/2020 

Strona 6 z 6 
 

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) 


