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                      Załącznik  Nr 2 B - PAKIET Nr 2  

Dostawa dla Domu Pomocy Społecznej w Dębicy 

 

FORMULARZ CENOWY 

 

….……………………….. 

         pieczątka oferenta  

 

 

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: 

 

 ………………………………………………………………………………………………….. 

 

Adres*: ………………………………………………………………………………………….. 

 

Telefon/fax*:………………………………………, e-mail: ………………………...…………………..  

 

NIP * …………………………….…… REGON * ……………………………...... 

 

* w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy 

 

 

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty oferujemy dostawy środków czystości na kuchnię zgodnie ze 

Specyfikacją Warunków Zamówienia: 

 

 

 

Średnie roczne zużycie 

 

Lp. Nazwa towaru Ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość 

netto 

Stawka 

VAT 

Wartość 

brutto 
Nazwa  

produktu 

1 

Środek do mycia powierzchni, dobrze 

rozpuszczający tłuszcz, dopuszczony 

do stosowania w przemyśle 

spożywczym koncentrat –  

FLOOR MATIC 700 
 (wymagana jest karta charakterystyki) 

 

 

40 L 

……….. 

za 1 litr  

  x 

2 

Środek myjąco-dezynfekujący 

dopuszczony do kontaktu z 

żywnością 

CIF 2w1 CLEANER 

DISINFECTANT  
( wymagana jest karta charakterystyki) 

 

 

50 L 

……….. 

za 1 litr  

  x 

3 

Preparat do maszynowego mycia 

naczyń   typ zmywarki: CLASSEQ 

HYDRO 957A   

SUN PROFESSIONAL LIQUID  
( wymagana jest karta charakterystyki) 

200 

L ……….. 

za 1 litr  

  x 

4 

Nabłyszczacz do zmywarki do 

naczyń (woda miękka) 

typ zmywarki: CLASSEQ HYDRO 

957A 

Sun Professional Rinse aid Acidic 
(wymagana jest karta charakterystyki) 

40 L 

……….. 

za 1 litr 

   x 
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5 

Płyn do mycia naczyń – zagęszczony 

o zapachu mięty, cytryny, neutralny 

dla skóry- op.5L  

(typu: Ludwik lub równoważny) 
( wymagana jest karta charakterystyki) 

1200 

L 

 

 

……….. 

za 1 litr 

    

6 
Środek do czyszczenia stali 

nierdzewnej op. 0,5L   

( wymagana jest karta charakterystyki) 

5 szt.      

7 

Mydło SENSISEPT 0,8L  
(typ mydła uzależniony jest od 

posiadanych dozowników) 
( wymagana jest karta charakterystyki) 

6 szt.     x 

8 
Pasta do czyszczenia garnków, 

zlewów, Sama 73 Betesca  450 g 
( wymagana jest karta charakterystyki) 

15 

szt. 
    x 

9 
Zmywak druciany spiralny, kulka, 

nierdzewny 

60 

szt. 
     

10 
Zmywak gąbka do naczyń, 

dwustronny (jedna strona ostra) 

700 

szt. 
     

11 

Środek do usuwania kamienia  

op. 2 L 
( wymagana jest karta 

charakterystyki) 

30 

op. 
     

12 

Preparat do ręcznego mycia 

piekarników, grillów, skutecznie 

usuwający przypalenia op. 1L  
( wymagana jest karta 

charakterystyki) 

2 szt.      

13 

Neutralizator zapachów GOOD 

SENSE FRESH, 

butelka 0,75 ml. 
( wymagana jest karta 

charakterystyki) 

50 

szt. 
   

 

x 

 
Razem 

 
  

   

Wymóg dołączenia do Oferty  Kart Charakterystyki  Preparatu (środka) chemicznego do tego produktu (gdzie jest 

to zaznaczone w tabelce). Katy Charakterystyki Preparatu wymagane w wersji papierowej lub w wersji 

elektronicznej. 

 

Równoważność oznacza środek o tym samym działaniu i stosowany w tych samych stężeniach! 

 

Ze względu na specyfikę Zakładu Zamawiający nie dopuszcza stosowania zamienników, 

w miejscach gdzie podany jest konkretny produkt. 

 
 Wykonawca zobowiązuje się do użyczenia systemów dozujących (wraz z montażem) do zmywarki typu: CLASSEQ 

HYDRO 957A, do zaproponowanych produktów do czasu wyczerpania się dostarczonego produktu (w 

uzgodnionych z Zamawiającym terminach),bez dodatkowego wynagrodzenia. System dozujący do tej zmywarki 

musi być wyposażony w sondę, która bada i dobiera stężenie roztworu myjącego w zmywarce, musi być też 

wyposażone w sygnalizator ostrzegający o małej ilości środka w dozownikach. Wykonawca przeszkoli bezpłatnie 

personel Zamawiającego w zakresie obsługi dozowników oraz zapewni bezpłatny serwis systemów dozujących.   

Podana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, łącznie z podatkami (np. 

VAT) oraz dodatkowymi pracami, które są konieczne do zrealizowania zamówienia. 
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Jednocześnie: 

1) Oświadczamy, że okres niezmienności cen obowiązuje od dnia podpisania umowy do dnia 31 

grudnia 2022 roku, 

2) Oświadczamy, że przewidujemy/nie przewidujemy* powierzenie podwykonawcom realizację 

zamówienia w części ……………………………………..………………………………………… 

 

3) Załącznikami do niniejszej oferty są: 

a)………………………………………………………………………………………………. 

b) ……………………………………………………………………………………………… 

c) ……………………………………………………………………………………………… 

d)………………………………………………………………………………………………. 

e) ……………………………………………………………………………………………… 

 

  * Wypełnić w przypadku zamiaru powierzenia podwykonawcom realizacji części zamówienia, 

w przeciwnym wypadku wpisać „nie dotyczy”. Jeśli Wykonawca nie uzupełni oświadczenia w tym zakresie, 

Zamawiający przyjmie, że zrealizuje on zamówienia samodzielnie. 

 

 

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

     Miejscowość,    data                                                                               (Podpis i pieczątki(a) upoważnionych(ego)                                                                                                       

                                                                                                                                      przedstawicieli(a) oferenta                

 

 

 


