Załącznik 1
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
Dane dotyczące wykonawcy
Nazwa:

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

Siedziba:

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

Adres poczty elektronicznej
Strona internetowa:
Numer telefonu:
Numer faksu:
Numer REGON:
Numer NIP:

: ...............................................
................................................
……........................................
….............................................
................................................
................................................

Dane dotyczące zamawiającego
Gmina Kawęczyn
Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Zobowiązania wykonawcy
Nawiązując do zapytania ofertowego na dostawę środków czystości na potrzeby w projekcie
pn. „Nasze dzieci – nasza przyszłość – projekt dla szkół Gminy Kawęczyn”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Numer sprawy: POKL.9.1.2/5-2012 oferujemy wykonanie zamówienia za cenę:
Wartość zamówienia
cena netto...........................................................................................................zł
(słownie: ..............................................................................................................)
podatek VAT.......................................................................................................zł
cena brutto..........................................................................................................zł
(słownie: ...............................................................................................................)
Ponadto oświadczamy że:
1.zapoznaliśmy się z warunkami postępowania, maksymalnym terminem realizacji zamówienia i akceptujemy je bez zastrzeżeń,
2.w razie wygrania postępowania zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie do 7 dni
od daty rozstrzygnięcia.
3.Wykonam zamówienie publiczne w terminie do dnia: …………………….
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4. Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy): …...........................................................
5.Reklamacje będą załatwiane w terminie:…… dni.
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Załącznik 2
FORMULARZ CENOWY
wykaz środków czystości
Lp.

Nazwa towaru (+ min. j.m. opakowania)

Ilość
(sztuki)

Cena (brutto)
za
szt./opakowanie

Razem (ilość x cena)

1.
Płyn do mycia naczyń (pojemnik 5 litrów)

48

Ręczniki papierowe ZZ 400 zielony (karton-20 opakowań
po 200 sztuk)

96

Emulsja do pielęgnacji i konserwacji podłóg z tworzyw
sztucznych (pojemność 5 litrów)

48

Kostki do WC z zawieszką

384

Mleczko do czyszczenia (pojemność 500 ml)

48

Mleczko do mebli (250ml)

48

Mleczko krem z wybielaczem z mikrogranulkami
(pojemność 700 ml)

48

Mydło w płynie do rąk (pojemność 5 litrów)

48

Odświeżacz powietrza w sprayu (pojemność 300 ml)

96

Papier toaletowy małe rolki (3 warstwowy, 8 rolek w
opakowaniu)

200

Papier toaletowy duże rolki (12 rolek w paczce)

100

Płyn czyszcząco – dezynfekujący do WC (750 ml)
Płyn do czyszczenia w sprayu do kuchni (pojemność 750
ml)

96

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10
11
12
13
14

48

Płyn do czyszczenia w sprayu do łazienek (pojemność
750 ml)

48

Płyn do mycia mebli (pojemność 750ml)

48

Płyn do mycia szyb (pojemność 500 ml)

48

Płyn do mycia umywalek i WC (pojemność 750 ml)

48

15
16
17
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18

19
20

Płyn uniwersalny do czyszczenia powierzchni gładkich
takich jak podłogi, kafelki, ściany ( pojemność 5l)
Płyn w sprayu do usuwania pleśni i trwałych zabrudzeń
(pojemność 1l )
Proszek do czyszczenia brudu i tłuszczu powierzchni
emaliowanych, ceramicznych i chromowanych
(pojemność 1 kg)

48
48

48

21
Proszek do prania (do białego, pojemność 3 kg)

48

Proszek do prania (do koloru, pojemność 3 kg)

48

22
23

Ręczniki papierowe (po 2 rolki w opakowaniu)
96

24

Ręczniki papierowe (duże rolki-opakowania)
96

25
Rękawice lateksowe pudrowane (opakowanie 100 szt.)

4

Szczotka do zamiatania (drewniana z kijem)

4

Szufelka plastikowa
Ściereczki antybakteryjne do czyszczenia np.
zlewozmywaków

4
32

Ściereczki uniwersalne do usuwania brudu, kurzu i
tłuszczu

32

Ścierka z mikrofibry (duża)

32

Ścierka z mikrofibry (mała)

32

Ścierki do podłogi

48

Uniwersalny płyn do mycia podłóg pojemność 5l)
Worki na śmieci (120 litrów)

48

Worki na śmieci (35 litrów)

48

Worki na śmieci (60 litrów)
Zestaw wiadro + mop (wyciskanie i wyżymanie bez
brudzenia rąk)

48

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

48

4

RAZEM

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej ………………………………………………………

Projekt „Nasze dzieci - nasza przyszłość - projekt dla szkół Gminy Kawęczyn”
Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
9.1.2Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji
oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Projekt „Nasze dzieci - nasza przyszłość - projekt dla szkół Gminy Kawęczyn”
Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
9.1.2Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji
oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

