
 

Projekt „Nasze dzieci - nasza przyszłość - projekt dla szkół Gminy Kawęczyn”  

Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

 

 

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.9.1.2/4-2013 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: …………………….  

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. 
Papier toaletowy małe rolki Regina (trójwarstwowy,          
w opakowaniach jednostkowych nie mniejszych niż 8 
rolek w opakowaniu) lub równoważny 830  

 

2.  
Ręczniki papierowe Regina (w opakowaniach 
jednostkowych nie mniejszych niż po 2 rolki                     
w opakowaniu) lub równoważny 993  

 

3. 

 Płyn czyszcząco dezynfekujący Domestos Red Power   
(w opakowaniach jednostkowych nie mniejszych niż  750 
mln) lub o tożsamych właściwościach 220  

 

4. 

Płyn uniwersalny Ajax (w opakowaniach jednostkowych 
nie mniejszych niż 1 litr) lub o tożsamych właściwościach 170  

 

5. 
Mydło w płynie Calma (w opakowaniach jednostkowych 
nie mniejszych niż pojemność 5 litrów) lub o tożsamych 
właściwościach 106  

 

6. 
Emulsja do podłóg Tytan (w opakowanich 
jednostkowych nie mniejszych niż  450 mln) lub o 
tożsamych właściwościach 285  

 

7. 

Ścierka z mikrofibry Clean PRO (mięsista, gruba, 
320g/m²) lub o tożsamych właściwościach 190  

 

8. 

Potrójny stojak na worki na śmieci (3x120l, kolor 
klap:żółty, zielony, niebieski) 14  

 

9 
Płyn do szyb z pistoletem Ajax (w opakowaniach nie 
mniejszych niż  500 mln) lub o tożsamych 
właściwościach  125  

 

10 
Worki na odpady LDPE (120l, czarne, grubość 25 mik, 
zgrzewka 10 rolek, 25 szt. w rolce) 44  

 

11 

Płyn do mycia naczyń Ludwik (w opakowaniach nie 
mniejszych niż 5 litrów) lub o tożsamych właściwościach 36  
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12 
Zgniatarka do butelek ECOPRESS (profesjonalna 
zgniatarka wisząca do plastikowych butelek i puszek po 
napojach i kartonach. Zgniatarka zgniata wszystkie 
butelki o pojemności od 0,3 litra do 2,5 litra) lub o 
tożsamych właściwościach 6  

 

RAZEM  
 
 
 

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

 

 

 

 
 

 

 

 


