ZAŁĄCZNIK NR 1

.................................................................................
(Nazwa Wykonawcy)
FORMULARZ OFERTOWY
ZAMAWIAJĄCY:
Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie
ul. Wolności 4, 13-200 Działdowo
NIP: 571-16-19-647
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest zakup środków utrzymania czystości z sukcesywną dostawą do budynku Warmińsko-Mazurskiego Funduszu „Poręczenia
Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie, ul. Wolności 4, wraz z wniesieniem do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego - na podstawie
każdorazowego zamówienia złożonego przez Zamawiającego.

DANE WYKONAWCY:
Nazwa i adres Wykonawcy:
....................................................................................................................................................................
tel: .…………………………, e-mail: …………………………………….………………………….....
NIP .............................................................., REGON ….................................….……………………..

Oferuję wykonanie całości prac będących przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym za cenę:

Lp.
1

1.

2.

3.

Asortyment
2
Płyn do mycia naczyń
- posiadający gęstą konsystencję,
- usuwający tłuszcz,
- będący delikatny dla dłoni,
- pojemność od 0,5-1L.
Płyn uniwersalny
- czyszczący podłogi marmurowe,
terakotę, glazurę,
- nadaje połysk czyszczonym
powierzchniom,
- nierozcieńczony płyn można
stosować do silnych zabrudzeń,
- pojemność od 0,5-1L.
Mleczko uniwersalne
- do czyszczenia silnych zabrudzeń,
- nierysujące powierzchni,
- pojemność od 0,5-1L.

J.m.

Przewidywana
ilość do zakupu

Nazwa
oferowanego
produktu

Pojemność
oferowanego
produktu

3

4

5

6

litr

20 L

litr

litr

10 L

3L

Cena
jednostkowa
netto

Cena
jednostkowa
brutto

za 1
op.

za 1
litr

za 1
op.

za 1
litr

7

8

9

10

Wartość
netto ogółem
(kol. 4 x
kol. 8)
11

Wartość
brutto ogółem
(kol. 4 x
kol.10)
12

Płyn do czyszczenia urządzeń
sanitarnych
- czyszczący muszle ustępowe i
ceramiczne urządzenia sanitarne,
- usuwający osad kamienny, brud i
przykry zapach,
- konsystencja płynu ułatwiająca
utrzymanie czystości bez konieczności
szorowania,
- posiadający wyprofilowaną szyjkę,
która umożliwia nanoszenie płynu w
miejsca trudno dostępne,
- pojemność 0,5 – 2L.
Kremowe mydło w płynie (zapas)
- gęsta, kremowa konsystencja,
- ph neutralne dla skóry,
- przebadane dermatologicznie,
- zawiera składniki nawilżające,
- pojemność od 0,5-1L.
Płyn do czyszczenia powierzchni
drewnianych i drewnopodobnych
- łatwy w użyciu,
- delikatnie nabłyszcza,
- pozostawia przyjemny zapach,
- pojemność od 0,5-1L.
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5.

6.

Lp.

1
7.

Asortyment

2
Ściereczki do kurzu
- wielokrotnego użytku, przeznaczone
do usuwania zabrudzeń na mokro i
sucho.

litr

10 L

litr

25 L

litr

J.m.

2L

Przewidywana
ilość do zakupu

3

4

szt.

10 szt.

Nazwa
oferowanego
produktu

5

Liczba
produktu w
opakowaniu

6

Cena
jednostkowa
netto

Cena
jednostkowa
brutto

za 1
op.

za 1
szt.

za 1
op.

za 1
szt.

7

8

9

10

Wartość
netto ogółem
(kol. 4 x
kol. 8)

Wartość
brutto ogółem
(kol. 4 x
kol. 10)

11

12

10.

Ręczniki papierowe (nieekologiczne)
- min. dwuwarstwowe, białe lub z
nadrukiem,
- gofrowane,
- miękkie,
- o wysokiej absorpcji wody,
- długość rolki min. 10 mb.
Papier toaletowy (nieekologiczny)
- biały, min. dwuwarstwowy,
- perforowany,
- gofrowany,
- miękki
- szybko rozpuszczalny w wodzie.
Worki na śmieci
- uniwersalne, mocne 35L.

11.

Worki na śmieci
- uniwersalne, mocne 60L.

8.

9.

12.

13.

14.
15.

Kostka do WC w koszyku
- ma intensywny, świeży zapach,
- wypłukuje bakterie i zapobiega
osadzaniu się kamienia,
-wytwarza aktywną pianę bez
zacieków.
Serwetki dekoracyjne, papierowe
trzywarstwowe, jednobarwne, rozm.
33cm x 33cm/20 szt. w opakowaniu
(różne kolory np. czerwony, ecru,
niebieski, zielony, bordowy).
Odświeżacz powietrza w aerozolu
- neutralizuje nieprzyjemne zapachy,
- pojemność od 0,3-0,5L.
Gąbka kuchenna
Razem:

szt.

1700 szt.

szt.

720 szt.

szt.

600 szt.

szt.

200 szt.

szt.

50 szt.

op.

15 op.

op.

15 op.

szt.

10 szt.

WARTOŚĆ NETTO: …………………………………………...…………….ZŁ
KWOTA PODATKU VAT: ………………………………………..………....ZŁ
WARTOŚĆ BRUTTO: ……………………………………………………......ZŁ
SŁOWNIE BRUTTO: ……………………………………………………...….ZŁ
w terminie:
Termin dostawy
5 dni roboczych

3-4 dni robocze

1-2 dni robocze

0 pkt

10 pkt

20 pkt

Termin dostawy należy określić wstawiając znak X w tabeli. W przypadku, gdy żadna z pozycji w tabeli nie zostanie przez Wykonawcę
zaznaczona (znak X), Zamawiający przyjmuje, że termin dostawy jest równy 5 dni, co jest równoznaczne z przyznaniem
0 pkt dla tego kryterium.
Oświadczam(-y), że cena ofertowa zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.
Oświadczam(-y), że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego oraz wzorem umowy, przyjmujemy warunki w nich zawarte i nie wnosimy żadnych
zastrzeżeń.

……………………………………
(miejscowość, data)

…………………………......……………………………………………………
(podpis(-y), ew. pieczęć imienna, osoby/osób
upoważnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy)

