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FORMULARZ OFERTOWY 
na sukcesywną dostawę środków czystości i artykułów higienicznych  

na potrzeby Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie 

  

  
Nazwa i siedziba oferenta:  
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące sukcesywnej dostawy środków czystości i artykułów higienicznych  

na potrzeby Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, ul. Beera Meiselsa 1 składamy naszą ofertę: 
 

 

Lp. 

 

Nazwa towaru 

 

J.m. 

Ilość - 

zużycie 

roczne 

w j.m. 

 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

 

Wartość 

brutto 

1.  Środek do czyszczenia mebli  spray 250 ml Pronto 

lub równoważny 

Szt. 5   

2.  Pasta w płynie do podłóg PCV, Płytek ceramicznych, 

Linoleum, marmuru  750 ml Sidolux lub równoważny 

Szt. 20   

3.  Kostka do WC (wkład z koszyczkiem) Szt. 300   

4.  Odświeżacz powietrza w żelu, stojący 150 g Szt. 200   

5.  Rękawiczki lateksowe jednorazowe w kartoniku (100 

szt.) w rozmiarze: S,M,L 

Op.  36   

6.  Rękawiczki typu wampirki, materiałowe z gumą od 

strony wewnętrznej dłoni, 1 para 

 

Para  30    

7.  Rękawiczki robocze typu dragon, czarne, ochronne Para 10   
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8.  Worki do odkurzacza typu Zelmer Jupiter lub 

równoważny, flizelinowe białe, pakowane w kartoniku 

(4 szt.) 

Karton 

 

6   

9.  Serwetki perforowane, 15x15, ząbkowane, kolorowe, 

op. 200 szt. serwetek 

Op.  30   

10.  Serwetki białe, papierowe, kwadratowe 40x40, 

celulozowe, dwuwarstwowe, op. 250 szt. serwetek 

składanych 1 na 4 

Op.  20   

11.  Papier toaletowy celulozowy, klejony, 

dwuwarstwowy, długość min 100 m, biały, typu 

jumbo, op. 12 rolek 

Op. 100   

12.  Ręczniki  jednorazowe papierowe, celulozowe, 

dwuwarstwowe , białe, perforowane, białe, długość 

min. 37 m, op. 12 rolek ręczników 

Op.  50   

13.  Ręczniki jednorazowe  papierowe na rolce  

(śr. 19,5 cm, dł. 150 m, dwuwarstwowy, biały)  

do dozowników kompatybilne z systemem Merida 

Szt.  120   

14.  Krem do rąk  z alantoiną 100 ml 

 

Szt. 24   

15.  Mleczko do czyszczenia z mikrogranulkami Cif 700 

ml lub równoważny 

Szt. 50   

16.  Preparat myjąco dezynfekujący 5L Domestos lub 

równoważny 

Szt. 20   

17.  Preparat myjąco dezynfekujący 750 ml Domestos lub 

równoważny 

Szt.  20   

18.  Płyn do naczyń 5L  

Ludwik lub równoważny 

Szt. 30   

19.  Płyn do naczyń 1L  

Ludwik lub równoważny 

Szt. 20   

20.  Mydło antybakteryjne w płynie 5L 

Rosa lub równoważne 

Szt. 40   
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21.   

Mydło antybakteryjne w płynie z dozownikiem 500 ml 

Rosa lub równoważne 

 

Szt. 

 

20 

  

22.  Mydło w piance do dozowników kompatybilne   

z systemem Merida 700 g 

Szt. 50   

23.  Worki na śmieci, 35 L, grube, folia ldpe, kolor czarny, 

rolka 20 szt. worków  

Rolka  100   

24.  Worki na śmieci z tasiemką, 35L kolor czarny, rolka 

15 szt worków 

Rolka  100   

25.  Worki na śmieci 60 L grube, folia ldpe, kolor czarny, 

rolka 20 szt. worków 

Rolka  100   

26.  Worki na śmieci 60 L z tasiemką, kolor czarny, rolka 

15 szt. worków 

Rolka  100   

27.  Worki na śmieci 120 L grube, folia ldpe, kolor czarny, 

rolka 25 szt. worków 

Rolka  60   

28.  Komplet mopa płaskiego profesjonalnego system 

combi 40 cm, zawierający stelaż kieszeniowy, kij 

aluminiowy z dziurką plus mop płaski kieszeniowy 

bawełniany z taśmą mocującą firmy Intermop lub 

równoważny 

Komplet  4   

29.  Zapas mopa płaskiego 40 cm, profesjonalny, 

kieszeniowy z taśmą mocującą pasujący do pozycji 

28 z formularza ofertowego firmy Intermop lub 

równoważny 

Szt. 8   

30.  Szczotka podłogowa, włosie sztuczne, wkręcana na 

kij 

Szt. 4   

31.  Miotła podłogowa 

 

Szt. 4   

32.  Zmiotka +szufelka, komplet plastikowy 

 

Komplet  4   
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33.  Ścierka z mikrofibry do podłogi, duża, żółta, rozmair 

50x60, 100% mikrofibry 

 

Szt. 30   

34.  Ścierka kuchenna, uniwersalna, włókninowa tzw. 

„domowa”, op. zawiera 5 szt. 

 

Op.  50   

35.  Ściereczka z mikrofibry, mała, 30x30, op. zawiera 5 

szt. 

 

Op.  10   

36.  Gąbka do naczyń (zmywak), pakowany po 10 szt. w 

op. 

Op.  30   

37.  Gąbka do naczyń (zmywak) profilowana, op. po 3 szt. 

 

Op.  5   

38.  Gąbka do naczyń celulozowa, op. po 3 szt. 

 

Op.  5   

39.  Czyściki kuchenne druciane, średnica 10 cm, op. po 

3 szt. 

 

Op.  5   

40.  Płyn do mycia uniwersalny 1 l Ajax  lub równoważny 

 

Szt. 100   

41.  Żel do czyszczenia łazienek 500 ml  Ajax lub 

równoważny 

 

Szt. 100   

42.  Płyn do szyb z dozownikiem  1L Clin lub równoważny 

 

Szt. 24   

43.  Kostki do zmywarki  Classic 100 szt.  

 

Szt. 10   

44.  Kostki do zmywarki   5 w 1 100 szt. 

 

Szt. 5   

45.  Sól do zmywarki  uniwersalna, 1,5kg  

 

Szt. 5   
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46.  Płyn nabłyszczający do zmywarki 750 ml 

 

Szt. 10   

47.  Środek do okresowego czyszczenia zmywarki  w op. 

po 250 ml 

 

Szt. 5   

48.  Płyn do kamienia i rdzy w sprayu, 750 ml Cillit Bang 

lub równoważny 

 

Szt. 24   

49.  Płyn do łazienek  kamień i rdza, spray, 500 ml Tytan 

lub równoważny 

 

Szt. 20   

50.  Płyn na pleśń i czarne osady  750 ml Cillit Bang lub 

równoważny 

Szt. 6   

51.  Spray do łazienek Cif lub równoważny 500 ml 

 

Szt. 12   

52.  Środek do udrażniania rur w żelu 1l 

 

Szt. 5   

53.  Proszek do prania białych tkanin 4,5 kg 

 

kg 1   

54.  Proszek do prania kolorowych tkanin 4,5 kg 

 

kg 1   

55.  Płyn grzybobójczy  w sprayu typu Savo  500 ml 

 

Szt. 5   

56.  Odświeżacz powietrza w sprayu, 400 ml, różne 

zapachy 

 

Szt. 20   

57.  Patyczki zapachowe 

 

Szt. 10   

    

Razem:  
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Cena netto: Słownie cena netto: 

Cena brutto: Słownie cena brutto: 

 

 
 
 

2. Zobowiązujemy się do dostarczenia zamówionego towaru w terminie ……………………….. godzin od chwili złożenia 
zamówienia.  

a) Oświadczam, że formularz ofertowy podpisany został przez osobę właściwie umocowaną. 

b) Oświadczam, że uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia zgodnie z treścią 

zapytania ofertowego.   

c) Oświadczam, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.  

d) Cena oferty wskazana powyżej zawiera wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia w tym dostawę do siedziby 

Zamawiającego (w przypadku firm wskazana cena zawiera VAT, w przypadku osób fizycznych cena brutto zawiera wszystkie 

koszty związane z zamówieniem, w tym koszty na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne  i podatki).  

e) Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania umowy do utrzymania cen jakie zaproponował w ofercie (nie dotyczy zmian 

w zakresie podatku VAT).  

f) W przypadku udzielenia zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy, której wzór stanowi załącznik do zapytania 

ofertowego w miejscu, formie  i terminie określonym przez Zamawiającego.  

g) W przypadku przekroczenia kwoty, jaką posiada Zamawiający na w/w zamówienie dopuszcza  się możliwość nie wybrania 

Wykonawcy.  

 
 
 

Miejscowość i data  …………………….. 
 

 
…………………..…………… 

Podpis Wykonawcy) 
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Załączniki:  

 

1. ………………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………………………………………… 

6. ………………………………………………………………………………………………………… 

7. …………………………………………………………………………………………………………      


