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Załącznik nr 1 do IWUZ 

 

FORMULARZ CENOWO – OFERTOWY 
 

Oferujemy przedmiot zamówienia zgodnie z Istotnymi Warunkami Udzielenia Zamówienia zawierający niżej wymieniony asortyment: 
PRZED WYPEŁNIENIEM NINIEJSZEJ TABELI PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z WARUNKAMI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ZAWARTYMI PONIŻEJ ORAZ W IWUZ ORAZ PROJEKCIE UMOWY 

                     
 
 

L.p. Rodzaj asortymentu Charakterystyka asortymentu j.m. 

Ilość Cena 

jednostkowa 

brutto** 

Stawka 
VAT 

% 

Razem brutto 

(ilość x cena): 

NAZWA 

OFEROWANEGO 

PRZEZ 

WYKONAWCĘ 

ASORTYMENTU –

MARKA- LUB/I 

NAZWA 

PRODUCENTA*** 

1. 

Środek do konserwacji 
i nabłyszczania paneli 
podłogowych 

 Wodna kompozycja woskowo-detergentowa. 

 Nie zawiera rozpuszczalników i składników 
lotnych. 

 Stosowany do konserwacji i nabłyszczania paneli 
podłogowych, posadzek betonowych  

 Środek w opakowaniach 1l.  

szt. 6 

    

2. 

Środek do konserwacji 
i nabłyszczania paneli 
podłogowych  

 Wodna kompozycja woskowo-detergentowa. 

 Nie zawiera rozpuszczalników i składników 
lotnych. 

 Stosowany do konserwacji i nabłyszczania paneli 
podłogowych, posadzek betonowych  

 Środek w opakowaniach 5l.  

szt. 14 

    

3. 

Płyn do nabłyszczania 
naczyń w zmywarkach 
automatycznych 

 

 Preparat do stosowania w zmywarkach 
automatycznych. 

 Nie pozostawia smug, zacieków i śladów kamienia. 

 Opakowania 10 l. 

szt. 3 

    

4. 
Nabłyszczacz do 
zmywarek 

 Preparat do stosowania w zmywarkach 
automatycznych. 

szt. 7     

 
 
 
 
 
 

 
Pieczęć adresowa Wykonawcy 
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automatycznych 

 

 

  Nie pozostawia smug, zacieków i śladów 
kamienia. 

 W opakowaniach 5l.  

5. 

Środek do mycia 
naczyń w zmywarkach 
automatycznych 

 

 Wydajny do maszynowego mycia naczyń. 

 Skutecznie usuwający brud. 

 Nie pozostawiający smug. 

 Opakowania 5l.  

szt. 7 

    

6. 

Środek do mycia 
naczyń w zmywarkach 
automatycznych 

 

 Wydajny do maszynowego mycia naczyń. 

 Skutecznie usuwający brud. 

 Nie pozostawiający smug. 

 Opakowania 10 l.  

szt. 5 

    

7. 
Płyn do ręcznego 
mycia naczyń 

 Płyn do mycia ceramiki, szkła, drewna i metalu. 

 Preparat wydajny z przeznaczeniem do 
gastronomii. 

 Pojemniki 5 l. 
szt. 25 

    

8. 

Preparat do 
czyszczenia 
uporczywych 
zabrudzeń 

 Skoncentrowany preparat do czyszczenia 
piekarników, piecyków. 

 Skutecznie usuwający przypalone i smoliste 
zanieczyszczenia. 

 Posiadający neutralny zapach. 

 Pojemniki 5 l. 

szt. 3 

    

9. 
Środek do usuwania 
zabrudzeń 

 Środek do usuwania trudnych zabrudzeń, resztek 
powłok klejowych, śladów po gumie, kauczuku, 
sadzy, tuszu, długopisów i innych trudnych 
zabrudzeń. 

 0,75 l. lub 1 l. 

szt. 4 

    

10. 

Preparat dezynfekujący 

 

 

 Płyn przeznaczony do dezynfekcji powierzchni, 
materiałów, wyposażenia. 

 Może być stosowany w kontakcie z żywnością. 

 Produkt stosowany bezpośrednio, bez 
rozcieńczania wodą. 

 W opakowaniach 5 l. 

szt. 6 
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11. 

Żel myjąco-wybielający 
do toalet 

 

 

 Produkt o silnych właściwościach myjących i 
utleniająco-rozjaśniających (zawiera aktywny 
środek).   

 Usuwa zanieczyszczenia mikrobiologiczne i obce 
zapachy. 

 Zapobiega powstawaniu nalotów z kamienia. 

 Może być używany w toaletach, łazienkach i 
kuchni.  

 Opakowania 5 l. 

szt. 12 

    

12. 

Środek do utrzymania 
higieny w 
pomieszczeniach 
sanitarnych 

 Preparat przeznaczony do mycia glazury ściennej, 
urządzeń sanitarnych, armatury łazienkowej. 

 Skutecznie usuwa osady z kamienia, rdzy i resztki 
mydła. 

 Pojemnik  5 l. 

szt. 

2 

    

13. 

Środek usuwający 
kamień i rdzę 

 

 

 Żel do czyszczenia sanitariatów, 

 Skutecznie usuwa osady z kamienia i rdzę. 

 Pojemniki 5l. 
szt. 3 

    

14. 

Preparat stosowany do 
dezynfekcji 
powierzchni  

 

 

 Środek do dezynfekcji powierzchni mających 
kontakt z żywnością. 

 Środek do dezynfekcji pojemników, naczyń i 
sprzętów kuchennych. 

 Powinien zawierać substancję czynną. 

 Pojemniki 5l.    

szt. 13 

    

15. 

Neutralizator 
nieprzyjemnych 
zapachów/ odświeżacz 
powietrza  

 Neutralizuje nieprzyjemne  zapachy. 

 Odświeża. 

 Na bazie naturalnych składników. 

 Z nutą zapachową. 

 Do bezpośredniego rozpylania, za pomocą 
atomizera. 

 Pojemnik  5 l. 

szt. 1 

    

   

  Łączna wartość 

zamówienia****: 
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za łączną cenę brutto: ……............................................. złotych, słownie: ................................................................................................................................ złotych    ......./100 

 
 

PODANE ILOŚCI SĄ ILOŚCIAMI SZACUNKOWYMI (MOGĄ ULEC ZMIANIE W OBRĘBIE CAŁKOWITEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA). 

 

*Wykonawca musi wybrać asortyment jaki będzie dostarczał z wymienionych nazw produktu/producentów, a w pozostałych  pozycjach zgodny w 100% z opisem (nie 

gorszy). Zamawiający podczas odbioru będzie dokładnie sprawdzał zgodność zamówionego asortymentu z podanym w w/w tabeli 
** cena jednostkowa za 1 szt/ 1 opak  asortymentu;  

***nazwa produktu/producenta asortymentu oferowanego i wycenionego przez Wykonawcę, jaki będzie on dostarczał w ramach zawartej umowy (we wskazanych pozycjach tabeli musi to być 

asortyment wybrany z podanych nazw, a w pozostałych pozycjach asortyment zgodny w 100% z podanym opisem – nie gorszy jakościowo)  

****suma wartości brutto (będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert). 

 

Prosimy zwrócić szczególną uwagę na jednostkę miary w/w produktów (szt, opak, kpl, itp) i odpowiednio dokonać ich wyceny.  

Gdyby Wykonawca nie posiadał opakowań produktu jakie wskazane są w tabeli należy odpowiednio przeliczyć cenę w oparciu o posiadane opakowania – 

nie dokonując zmian w opisie w tabeli.  
 [np. w tabeli wskazane jest „opak-100szt x 4opak” tj ilość całkowita  =400szt,  

jeżeli Wykonawca posiada np. opak tylko 50 szt więc pomnoży cenę za 1 opak x 8 opak aby całość asortymentu była zgodna z całkowitą ilością nie dokonując zmian w kolumnie z jednostką miary 

oraz ilością   –  dopuszczalne jest zaznaczenie w kolumnie 8 przy nazwie proponowanego asortymentu wpisanie opak-50szt]  

Jakiekolwiek zmiany wydrukowanych informacji (kolumny 1-5) lub/i brak wypełnienia jakiejkolwiek pozycji zestawienia lub/i brak wyceny we wskazanych 

pozycjach w w/w zestawieniu produktów wybranych przez Zamawiającego będą powodowały odrzucenie oferty z uwagi na niezgodność z IWUZ. 
 

 

Ponadto informuję/-emy, że: 

1. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany po podpisaniu umowy, w terminie określonym w IWUZ. 

2. Oświadczam/-y, iż uważam/-y się za związanych z tą ofertą w okresie podanym w IWUZ. 

3. Oświadczam/-y, że zapoznałem/-am/-liśmy się z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy i zobowiązuję/-emy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do 

zawarcia umowy w siedzibie Zamawiającego oraz w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                              ............................................................................... 

                                                                                        pieczęć i czytelny podpis wykonawcy 
 


