
 

   Załącznik do zapytania ofertowego 

 

...................................., ……………….. 

                                                                                                         (miejsce, data) 

Wykonawca: 

 

………………………………………… 

………………………………………… 

 

Zamawiający: 

Zespół Szkolno-Przedszkolny 

ul. Mostowa 10 

 64-360 Zbąszyń 

 

 

OFERTA CENOWA 

 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego dotyczącego artykułów chemicznych i 

przemysłowych składam ofertę następującej treści: 

 

lp. Nazwa artykułu 

 

j.m. ilość 

cena 

jednostkowa 

netto 

cena  

łącznie  

netto 

1 płyn do naczyń "Ludwik" 1 l szt. 30   

2 płyn do naczyń „Pur” 1 l szt. 40   

3 worki na śmieci „Pucuś” 35 l rolek 10   

4 worki na śmieci „Pucuś”  60 l rolek 10   

5 tabletki do zmywarki Somat 110 szt. karton 15   

6 sól do zmywarki Somat 1 kg karton 10   

7 nabłyszczasz Somat 1 l szt. 1   

8 proszek do prania Persil 5 kg szt. 2   

9 proszek do szorowania Izo szt. 60   

10 płyn do wc Tytan 0,7 l szt. 70   

11 płyn uniwersalny Ajax szt. 50   

12 płyn do mycia szyb z rozpylaczem Clin 1 l szt. 10   

13 kostka wc z koszyczkiem Domestos szt. 10   

14 kostka wc zapas Domestos szt. 30   

15 zapach żelowy stojący Brise szt. 30   

16 zapach w aerozolu Brise szt. 10   

17 miotła (kij + szczotka) z szufelką  kpl. 10   

18 mop (kij + wkład z mikrofibry) „Gosia” kpl. 10   

19 ścierki Morena XXL paczki 6   



20 ręczniki papierowe „Katrin” worki 8   

21 mydło w płynie Argo 5 l szt.  5   

22 gąbki do teflonu „Elgoga” szt. 10   

23 druciaki XXL szt. 10   

24 rękawiczki lateks Master rozm. S, M paczki 6   

25 rękawice gospodarcze Master rozm. L pary 15   

26 papier toaletowy szary ekologiczny WAH worki 25   

 Razem wartość netto  

 podatek VAT ….. %  

 Razem wartość brutto  

 

1. Oferuję wykonanie całości przedmiotu zamówienia za następującą cenę:  

 
netto ...........................................................................................................zł  

VAT ............................................................................................................zł 

brutto ..........................................................................................................zł 

(słownie złotych : ..................................................................................................) 

 

2. Cena podana w ofercie obejmuje wszelkie koszty związane z powyższym zamówieniem. 

3. Dostawy artykułów stanowiących przedmiot zapytania ofertowego będą realizowane w 

terminie od dnia 07.03.2016 do 31.08.2016r. 

4. Akceptuję warunki płatności zawarte w zapytaniu ofertowym. 

5. Oświadczam, że: 

 zapoznałem/zapoznałam się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń; 

 w razie dokonania wyboru mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na 

warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie określonym 

przez zamawiającego. 

6. Termin wykonania przedmiotu zamówienia umowy: do 31.08.2016r. 

7. Termin związania ofertą: 14 dni 

 

Osoby do kontaktów z Zamawiającym 

 

Osoba  do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialna za wykonanie zobowiązań umowy: 

tel. kontaktowy.......... .......... .........., faks: .......... .......... ..........,, e-mail  .......... .......... .......... 

 

 
 
 
 

.................................................... 
(data, czytelny podpis wykonawcy) 

 

 


