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Załącznik Nr 1 do  Zaproszenia Nr 27/2017 
 
 

 
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

 
 

Dane dotyczące wykonawcy: 
Nazwa:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………….................................................................................................. 
   
Siedziba:……………………………………………………………….............................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................................... 
Adres poczty elektronicznej:  ................................................   
Numer telefonu:   ................................................   
Numer REGON:   ................................................ 
Numer NIP:    ................................................  
 
Dane dotyczące zamawiającego: 
Gmina Bałtów 
Bałtów 32 
27-423 Bałtów 
 
Zobowiązania wykonawcy: 
Nawiązując do Zaproszenia Nr 27/2017 do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 30 000 Euro na: Dostawa środków czystości do Punktu 

Przedszkolnego w Bałtowie i Okole oraz na potrzeby projektu w okresie realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na 

start”. 
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Oferuję/ oferujemy:  wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Zaproszenia do złożenia oferty za cenę (cenowa oferta musi uwzględniać 
wszystkie koszty po stronie Oferenta): 
 

i) Punkt Przedszkolny w Bałtowie 

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba 
Jednostka 
miary 

Cena 
jednostkowa 
netto 

Cena netto 
razem 

VAT 
Cena 
brutto 

1. Ręczniki papierowe białe, wielofunkcyjne. 
Dwuwarstwowy ręcznik kuchenny wykonany w 100% 
z celulozy.  
Ilość w opakowaniu – 2 rolki 
Ilość warstw – 2 
Kolor – biały 
Długość - 10,6 m 
Ilość listków – 46 
Wymiary listka – 23x23cm.Typu Regina lub inny 
równoważny. 

40 Opakowania 

    

2. Chusteczki higieniczne dwuwarstwowe, wyciągane. 
Opakowanie kartonowe zawierające min. 130 szt. 

24 Opakowania 
    

3. Chusteczki nawilżane typu Ultra sensitive. Do skóry 
szczególnie wrażliwej i atopowej. Zawierające balsam 
z pantenolem. 
Ilość min. 60 szt. w opakowaniu 
 

18 Opakowania 

    

4. Papier toaletowy rumiankowy, w listkach - ilość 
listków 150,  kolor biały, posiadający Atest 
PZH/Certyfikat/Opinie, o min. średnicy rolki 12 cm, 
min. gramatura papieru 16g. Opakowanie 
zawierające 8 szt. Typu Regina  lub inny równoważny. 

6 Opakowania 

    

5. Płyn do WC. Zagęszczony płyn do czyszczenia i 
dezynfekcji urządzeń i pomieszczeń sanitarnych oraz 
do dezynfekcji powierzchni w szpitalach i innych 

1 Opakowania 
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zakładach opieki społecznej przeznaczony do 
profesjonalnego stosowania. 
Pojemność 5 L. Typu Domestos lub inny równoważny. 

6. Płyn uniwersalny (czyszczący) do mycia wszystkich 
powierzchni. Neutralne pH - chroni delikatne 
powierzchnie (marmur, ceramika). Pojemość 5 l. Typu 
Ajax lub inny równoważny. 

1 Opakowania 

    

7. Worki na śmieci -  60. Easy Pack, zawiązywane, 
wykonane z folii w kolorze niebiesko-metalicznym. 
Opakowanie zawierające 20 szt.  
 

15 Opakowania 

    

8. Worki do odkurzacza Elektrolux ULTRA SILENCER 
Z3310 – 3395. (opakowanie zawierające 10 sztuk 
worków + 2 filtry wlotowe) 

2 Opakowania 
    

RAZEM  
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ii) Punkt Przedszkolny w Okole 

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba 
Jednostka 
miary 

Cena 
jednostkowa 
netto 

Cena netto 
razem 

VAT 
Cena 
brutto 

1. Ręczniki papierowe białe, wielofunkcyjne. 
Dwuwarstwowy ręcznik kuchenny wykonany w 100% 
z celulozy.  
Ilość w opakowaniu – 2 rolki 
Ilość warstw – 2 
Kolor – biały 
Długość - 10,6 m 
Ilość listków – 46 
Wymiary listka – 23x23cm.Typu Regina lub inny 
równoważny. 

30 Opakowania 

    

2. Chusteczki higieniczne dwuwarstwowe, wyciągane. 
Opakowanie kartonowe zawierające min. 130 szt. 

20 Oopakowania 
    

3. Chusteczki nawilżane typu Ultra sensitive. Do skóry 
szczególnie wrażliwej i atopowej. Zawierające balsam 
z pantenolem. 
Ilość min. 60 szt. w opakowaniu 
 

15 Opakowania 

    

4. Papier toaletowy rumiankowy, w listkach - ilość 
listków 150,  kolor biały, posiadający Atest 
PZH/Certyfikat/Opinie, o min. średnicy rolki 12 cm, 
min. gramatura papieru 16g. Opakowanie 
zawierające 8 szt. Typu Regina  lub inny równoważny. 

6 Opakowania 

    

5. Płyn do WC. Zagęszczony płyn do czyszczenia i 
dezynfekcji urządzeń i pomieszczeń sanitarnych oraz 
do dezynfekcji powierzchni w szpitalach i innych 
zakładach opieki społecznej przeznaczony do 
profesjonalnego stosowania. 
Pojemność 5 L. Typu Domestos lub inny równoważny. 

1 Opakowania 

    

6. Płyn uniwersalny (czyszczący) do mycia wszystkich 1 Opakowania     
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powierzchni. Neutralne pH - chroni delikatne 
powierzchnie (marmur, ceramika). Pojemość 5 l. Typu 
Ajax lub inny równoważny. 

7. Worki na śmieci -  60. Easy Pack, zawiązywane, 
wykonane z folii w kolorze niebiesko-metalicznym. 
Opakowanie zawierające 20 szt.  
 

15 Opakowania 

    

RAZEM  
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iii) Biuro Projektu 

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba 
Jednostka 
miary 

Cena 
jednostkowa 
netto 

Cena netto 
razem 

VAT 
Cena 
brutto 

1. Ręczniki papierowe białe, wielofunkcyjne. 
Dwuwarstwowy ręcznik kuchenny wykonany w 100% 
z celulozy.  
Ilość w opakowaniu – 2 rolki 
Ilość warstw – 2 
Kolor – biały 
Długość - 10,6 m 
Ilość listków – 46 
Wymiary listka – 23x23cm.Typu Regina lub inny 
równoważny. 

10 Opakowania 

    

2 Papier toaletowy rumiankowy, w listkach - ilość 
listków 150,  kolor biały, posiadający Atest 
PZH/Certyfikat/Opinie, o min. średnicy rolki 12 cm, 
min. gramatura papieru 16g. Opakowanie 
zawierające 8 szt. Typu Regina  lub inny równoważny. 

2 Opakowania 

    

3. Płyn do WC. Zagęszczony płyn do czyszczenia i 
dezynfekcji urządzeń i pomieszczeń sanitarnych oraz 
do dezynfekcji powierzchni w szpitalach i innych 
zakładach opieki społecznej przeznaczony do 
profesjonalnego stosowania. 
Pojemność 750 ml . Typu Domestos lub inny 
równoważny. 

4 Opakowania 

    

4. Worki na śmieci -  60. Easy Pack, zawiązywane, 
wykonane z folii w kolorze niebiesko-metalicznym. 
Opakowanie zawierające 20 szt.  
 

15 Opakowania 

    

5. Wiadro do Mopa. Pojemność 13 L z wyciskaczem. 1 Sztuka     

6. Mop z kijem. Mop z Mikrowłókien perfekcyjny do 
czyszczenia paneli i parkietów. Typu  DOMESTHIC 

3 Sztuka 
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Mop lub inny równważny 

7. Wycieraczka gumowo – tekstylna. Wykonana z 
chłonnego materiału, włókna które są trwałe i 
sprężyste. Zaopatrzona w gumowy spód - przez co 
nie przepuszcza brudu i wilgoci a także dodatkowo 
chroni przed przypadkowym poślizgnięciem się.  
Wymiar: 60x180 cm 

2 Sztuka 

    

8. Płyn do mycia szyb w sprayu z alkoholem, pojemność 
500 ml, aktywna piana, zapobiega zaciekom, 
zapewnia maksymalną przeźroczystość, odtłuszcza. 
Typu Ajax lub inny równważny 

6 Opakowania 

    

9. Rękawice lateksowe rozmiar L, w opakowaniu 
powinno zajdować się 100 par 

2 Opakowania 
    

10. Mleczko do czyszczenia – 700 ml. 3 Opakowania     

11. Kostki do WC w formie kulek z koszyczkiem. 
Opakowanie zawierające  3 koszyczki po min. 50 g. 
Typu Bref Power Active Kulki do WC lub inne 
równoważne 
 

6 Opakowania 

    

12. Sprężone powietrze. Opakowanie min. 400 ml. 3 Sztuka     

13. Płyn do czyszczenia tablic suchościeralnych. 
Pojemność min. 250 ml 

3 Sztuka 
    

12. Ściereczki do czyszczenia ekranu. Antystatyczne, 
nasączone ściereczki do delikatnego czyszczenia 
monitorów, laptopów i ekranów telewizyjnych. 
Chusteczkami można czyścić także szklane 
powierzchnie kopiarek lub skanerów. 
W opakowaniu znajduje się 100 nasączonych 
ściereczek. 

2 Opakowania 

    

RAZEM  
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Osoby do kontaktów z Zamawiającym: 
Osoba/ osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialna/e za wykonanie zobowiązań  
 
umowy……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………     …………………………..         ……………………… 
 tel. kontaktowy        e-mail          faks 

 
 
Termin płatności: ………………………dni (słownie………………………………………) 
 
 
 
Oświadczenie dotyczące postanowień przedmiotowego Zaproszenia: 
1. Zobowiązuję/my się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
2. Posiadam/y uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, czynności zgodnie z wymogami ustawowymi. 
3. Posiadam/y niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponuję/my potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
5. Oświadczam/y, że zapoznałem/łam/liśmy się z warunkami zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do 

przygotowania oferty. 
6. Oświadczam/y, że uważamy się za związanych z ofertą przez okres 30 dni od złożenia niniejszej oferty. 
 
Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych  
w oświadczeniu, wszystkie informacje są zgodne z prawdą. 
 
Kserokopie i odpisy dokumentów wymaganych przez Zamawiającego zostały poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną 
(upoważnioną) do reprezentowania Wykonawcy. 

 
 
 

............................................................. 
(data i czytelny podpis Oferenta) 

 


