
2/PM/2018                                                                                                  Załącznik nr 1 -  „Formularz oferty”   

 

Do: Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy   

       85-674 Bydgoszcz, ul. Gdańska 173-175 

                                                         OFERTA 

Dane wykonawcy : 

Nazwa     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Siedziba  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres poczty elektronicznej ………………………………………………………………………………………………………  

Strona internetowa   ………………………………………………………………………………………………………………… 

Numer telefonu  ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Numer faksu      ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Numer REGON  …………………………………………………………………………………………………………………………  

Numer  NIP …………………………………………………………………………………………………………………………….   

Nr rachunku bankowego ………………………………………………………………………………………………………..  

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty cenowej w zamówieniu o wartości poniżej 30 000 
EURO na: 

FORMULARZ  OFERTOWY 

L.p. Nazwa  ilość/sztuki cena netto cena brutto Kwota brutto 

1. ręcznik papierowy dwupak 120 op.      

2. ręcznik papierowy biały gruba rolka (proszę 
określić ilość metrów minimum 50 m) 

1360 szt.      

3. papier toaletowy JUMBO biały celuloza 1500 szt.      

4. papier toaletowy biały (x8)- gramatura nie 
mniej niż 35 g/m2 

25 op.    

5. mydło z dozownikiem 0,5 l 100 szt.      

6. mydło  5 l 70 szt.      

7. Cillit kamień i rdza żel 50 szt.    

8. tytan WC 0,7 l 200  szt.      

9. Domestos 1,25 l 20 szt.      



10. kret 1 kg 15 szt.    

11. ACE wybielacz 1 l 60 szt.      

12. odświeżacz w aerozolu BRISE 200  szt.      

13. odświeżacz w żelu stojący 100 szt.    

14. płyn do szyb 0,5 l z rozpylaczem 200 szt.      

15. szczotka WC kpl. 5 szt.      

16. kostka toaletowa z koszykiem DOMESTOS 140 szt.      

17. krążek do spłuczki  30 szt.    

18. płyn do naczyń Ludwik 0,5 l 90 szt.      

19. płyn do naczyń Ludwik 5 l 50 szt.      

20. płyn do naczyń PUR 0,9 l 10 szt.    

21. mleczko do czyszczenia CIF 0,7l 50 szt.    

22. płyn Sidolux  uniwersalny 1 l 160 szt.      

23. pronto p/kurzowi w aerozolu 15 szt.      

24. sidolux do mycia paneli i drewna 20 szt.      

25. ścierki do naczyń zwykłe 500 szt.      

26. ścierka do podłóg gruba pomarańczowa 20 szt.    

27. gąbki do naczyń małe A’10 10 opak. 
(100 szt.) 

     

28. ostre gąbki do naczyń duże A’5 26 opak. 
(130 szt.) 

     

29. zmywak do teflonu 100 szt.    

30. worek 35 l.(firma MASTER) – 50 szt. w 
opakowaniu 

50 rol.    

31. worek  60 l. (firma MASTER) – LDPD – 50 
szt. w opakowaniu 

200 rol.      

32. worek 120 l. (firma MASTER) – LDPD – 10 
szt. w opakowaniu 

450 rol.      

33. worek 160 l. (firma MASTER) – LDPD – 10 
szt. w opakowaniu 

400 rol.      



34. worek 240 l. (firma MASTER) – LDPD – 10 
szt. w opakowaniu 

300 rol.    

35. miotła uliczna z drewnianym trzonkiem kpl. 15 szt.      

36. kij długi z gwintem 20 szt.    

37. miotła ogrodowa kpl 15 szt.    

38. miotła zamiatacz-mieszanka-drewniana 20 szt.    

39. Mop sznurkowy kpl. 10 szt.      

40. wiadro do mopa 5 szt.    

41. rękawice lateksowe op. 100 szt. 50 opak.      

42. pasta BHP ze ścierniwem 30  szt.      

43. chusteczki nawilżane duże 800 szt.    

Razem:     

Zamawiający nie dopuszcza możliwości stosowania zamienników.  

1. Oferujemy  wykonanie przedmiotowego zamówienia  za cenę:  

  a) netto : ............................ zł (słownie  zł: .....................................................................                     

      .........................................................................................................................................) 

b) VAT  ……..... %   wynosi ............................ zł. (słownie zł: ......................................                               

 .......................................................................................................................................... 

c) brutto (łącznie z pod. VAT ) ............................ zł (słownie zł: ……………………... 

           .........................................................................................................................................) 

zgodnie  z załączoną wyceną ofertową, stanowiącą integralną część niniejszej oferty. 

 

2. Oświadczam, że: 
2.1. zadeklarowane wyżej ceny zwierają wszystkie koszty składające się na wykonanie z należytą 
starannością niniejszego zamówienia, na warunkach określonych w ogłoszeniu,  
2.2. projekt umowy został przeze mnie zaakceptowany i w razie wybrania mojej oferty 
zobowiązuję się do jej podpisania w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego,  
2.3. zobowiązuję się dostarczać przedmiot zamówienia do Zamawiającego ul. Gdańska 173-175 w 
Bydgoszczy,  
2.4. uważam się za związanego z ofertą na czas wskazany w ogłoszeniu,  
2.5. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,  
2.6. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują 



osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  
2.7. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych 
przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji  zamówienia pn.: „Dostawa 
środków czystości do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku”  – zgodnie z art. 7 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  
o ochronie danych).   

 
 

……………………………………………………… 

       upełnomocniony (eni)  przedstawiciel (e) Wykonawcy 

dnia …………………………………… 

 


