Świdnica 18.04.2019

FORMULARZ OFERTY

Na wykonanie dostaw o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro
1. Nazwa i adres zamawiającego: Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich ,
ul. Sprzymierzeńców 1-2 , 58-100 Świdnica
2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA CHEMII
PROFESJONALNEJ,GOSPODARCZEJ ORAZ SPRZĘTU DO SPRZĄTANIA
3. Termin wykonania zamówienia : do 30.09.2019
4. Warunki płatności : przelew w terminie 14 dni
5. Okres gwarancji : zgodnie z terminem przydatności podanym na opakowaniu
6. Pozostałe warunki: dostawa na koszt dostawcy, stałe ceny przez cały okres trwania
umowy z możliwością regulacji +/- 10% w trakcie trwania umowy
7. Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 06.05.2019 do
godz.10:00
8. Nazwa i adres Wykonawcy

Oferuję ceny brutto na wymieniony asortyment:
asortyment
Druciak spiralny
Gąbka zmywakowa
Kij z gwintem
Kosz na śmieci z pokrywą
Krem do rąk
Maszynka do golenia jednorazowa
Miotła z gwintem
Mleczko do czyszczenia
Mop sznurkowy
Mydło szare kostka
Mydło toaletowe kostka
Mydło w płynie
Odświeżacz powietrza spray
Papier toaletowy szary
Papier toaletowy biały
Pasta BHP
Pasta do butów

Waga/pojemność Cena uwagi
/rozmiar
brutto
Szt.
Op. 5 szt.
Szt.
Szt.
75ml
Szt.
Szt.
700 ml
Szt.
200g
100g
1l
Szt.
Szt.
Szt.
500g
35g
1

Pasta do podłóg z terakoty i lastryka
Pasta do zębów typu Colodent miętowa
Płyn do dezynfekcji
Płyn do mycia szyb z rozpylaczem
Płyn do naczyń z balsamem
Płyn do naczyń bez balsamu
Płyn do płukania tkanin
Płyn do WC
Uniwersalny płyn do mycia podłóg z
zapachem
Uniwersalny płyn do mycia podłóg
Spray do czyszczenia mebli
Proszek do koloru Bryza
Proszek do koloru
Proszek do białego Bryza
Proszek do szorowania Izo
Ręczniki papierowe
Ręczniki papierowe
Rękawice gumowe
Rękawice lateksowe
Szczoteczka do zębów
Szczotka ryżowa z gwintem
Szczotka ryżowa ręczna
Szufelka ze zmiotką
Ścierka do podłogi biała
Wiadro z wyciskaczem
Wkład do WC koszyk
Worki na śmieci
Worki na śmieci
Worki na śmieci
Worki na śmieci
Worki na śmieci
Wybielacz do tkanin
Płyn do maszynowego mycia naczyń
Płyn nabłyszczający do zmywarek
Talerz jednorazowy plastik duży
nie dzielony
Woreczki śniadaniowe małe
Woreczki śniadaniowe duże
Reklamówki średnie
Reklamówki duże
Pojemniki jednorazowe kwadratowe małe
ok.15cm x 15cm x 6 cm (plastik lub styropian)
Pojemniki jednorazowe prostokątne duże
ok.28cm x 20cm x 8 cm (plastik lub styropian

500ml
Szt.
1l
750 ml
1l
1l
2l
750 ml
1l
5l
Szt.
7kg
3kg
7 kg
0,5 kg
2 rolki
Duża rolka
Rozmiar S, M
Rozmiar S
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
30 l
60 l
60 l mocne
120 l
160-180 l
1l
…………litr
…………litr
100 szt.

Op. 50szt.
Op. 50szt.

2

Odkamieniacz do urządzeń kuchennych
Płyn odtłuszczający do mycia podłóg
Płyn czyszcząco-dezynfekujący do
sanitariatów

………….kg
…………..litr
1 litr

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego
zastrzeżeń.

……………………………………..
Pieczęć wykonawcy

……………………………………..
Podpis osoby uprawnionej
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