
………………………….., dnia …………………….
 …………………………………..  
Nazwa i adres Wykonawcy
REGON………………………….
NIP……………………...………..
telefon...............................  faks .........................     

Zespół Szkolno - Przedszkolny 
w Werbkowicach
 ul. Jana Pawła II 17
 22-550 Werbkowice

O F E R T A
 

1. Nawiązując do zapytania ofertowego na  Dostawę środków czystości,  higieny i  codziennego
użytku  do  Zespołu  Szkolno  -  Przedszkolnego w  Werbkowicach  ,  oferujemy  dostarczanie
przedmiotu zamówienia w zakresie objętym zapytaniem ofertowym  za cenę:

Cena za  przedmiot zamówienia określony w formularzach  cenowych( załącznik nr .....)
(Wykonawca powinien wskazać nr załącznika) wynosi  ……………… zł ..........................................

brutto ( słownie: ………………………………………………………………………………) .

2.Oświadczam/my,  że zobowiązujemy się dostarczać produkty  w zapytaniu ofertowym do dnia  
31 grudnia dnia 2022 r.

3.Oświadczam/my, że  zapoznaliśmy się z warunkami  zapytania ofertowego i   nie wnosimy do
niego żadnych zastrzeżeń.

4.Oświadczamy, że przyjmujemy warunki realizacji zamówienia określone zapytaniu ofertowym.

5.Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1)Formularz cenowy załącznik Nr ………
2)Formularz cenowy załącznik nr …….…
3)Formularz cenowy załącznik nr…...

..........................................                                              ............................................................
     miejscowość, data                                                                                (podpis )



Załącznik Nr1

FORMULARZ CENOWY

Załącznik do zapytania cenowego
na wybór dostawcy ręczniki papierowe, papier toaletowy

l.p Nazwa produktu Jednostka
miary

Cena jednostkowa
netto

Stawka VAT
%

Kwota vat Cena jednostkowa
brutto

1. Ręcznik papierowy CLASSIC w roli szt

2 Ręcznik papierowy do dozowników
wysokość rolki 21 cm

szt

3 Czyściwo papierowe do średnich 
zabrudzeń 

szt

4 Papier toaletowy  do dozowników 
szerokość 9 cm

szt

5 Papier toaletowy do dozowników  
szerokość  13.4 cm 

szt

5

6

7

Razem brutto  

……………………………………, dnia………………………… ……….………………
/ podpis /



Załącznik Nr2

FORMULARZ CENOWY

Załącznik do zapytania cenowego
na wybór dostawcy płynów do mycia i dezynfekcji

l.p Nazwa produktu Jednostka
miary

Cena jednostkowa
netto

Stawka
VAT %

Kwota vat Cena jednostkowa
brutto

1. Płyn myjący do mycia ręcznego 
podłóg 10L

szt.

2 Płyn do sanitariatów  świeży 
zapach

szt.

3 Domestos szt.

4 Palemka, żel do WC szt.

5 Płyn do mycia szyb szt.

6 Płyn do  dezynfekcji szt.

7 Płyn do naczyń szt.

8 Płyn do zmywarek szt.

9 Mleczko do czyszczenia szt.

10 Płyn do mycia maszynowego 
powierzchni

szt.

11 Mydło antybakteryjne w płynie  szt.

12 Mydło w piance szt.

13 Środek do czyszczenia ekranów szt.

14 Kostka WC szt.

15 Odkamieniacz do zmywarek

Razem brutto  

……………………………………, dnia………………………… ……….………………
             / podpis /



Załącznik Nr 3

FORMULARZ CENOWY

Załącznik do zapytania cenowego
na wybór dostawcy pozostałe środki do utrzymania czystości

l.p Nazwa produktu Jednostka
miary

Cena
jednostkowa

netto

Stawka
VAT %

Kwota
vat

Cena
jednostkowa

brutto

1. Worki na odpady 160 litr szt.

2 Worki na odpady 120 litr szt.

3 Worki na odpady 60 litr szt.

4 Worki na odpady 35  litr szt.

5 Ścierka do podłogi biała szt.

6 Kpl ściereczek z mikrofibry szt.

7 Rękawice lateksowe M, S, L szt.

8 Rękawice gumowe M, S szt.

9 Zmywak do naczyń kuchennych szt.

10 szt.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Razem brutto  

……………………………………, dnia………………………… ……….………………
                    / podpis /




