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FORMULARZ OFERTOWY 

 

Wykonawca: …………………………………………………………………… 

Adres: …………………………………………………………………… 

Nr Tel.: …………………………………………………………………… 

Nr Faksu …………………………………………………………………… 

E-mail: …………………………………………………………………… 

 
Opis przedmiotu zamówienia  - część II 

 

 
l.p. 

Nazwa towaru 
 

Jednostka 
miary 

Planowana  
ilość do 

zamówienia 
 

Cena 
jednostkowa 

netto 

Cena 
jednostkowa 

brutto 
Wartość netto Wartość brutto 

1 2 4 5     

1 Rękawice gumowe gospodarcze, GOSFLOW - DRAGON   par 2000     

2 Rękawice gumowe nitrylowe, kwasoodporne, z wyściółką bawełnianą , klasa 
bezpieczeństwa 3, (rękawice typu Vileda Heavy Weight ) 

par 250     

3 Szczotka do zamiatania w oprawie drewnianej z gwintem, włosie mieszane, rozmiar 
400 mm,  

szt. 120     

4 Kij do szczotki drewniany z gwintem, dł 150 cm,   szt. 120     

5 Zmiotka + śmietniczka  plastikowa z gumą , włosie mieszane. Długość szczotki z 
rączką o wymiarze nie mniejszym niż 23 cm w ciemnych kolorach 

kpl 300     

6 Szczotka do zamiatania – ulicówka, z gwintem, oprawa drewniana, włókno 
plastikowe 40 cm.,   

szt. 20     

7 Szczotka Sorgo szt. 30     

8 Szczotka plastikowa do szorowania dł. 10 cm , typu żelazko  szt. 40     

9 Wiadro plastikowe 15 l bez pokrywy (plastik twardy), typu Plafor   szt. 50     

10 Łopata do śniegu z tworzywa sztucznego odpornego na ścieranie, z aluminiową 
krawędzią 

szt. 20     

11 Grabie do liści metalowe  szt. 10     
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Planowana  
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zamówienia 
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Wartość netto Wartość brutto 

1 2 4 5     

12 Druciak spiralny metalowy ,waga minimum 40 g,   szt. 400     

13 Gąbka do zmywania kredy z tablic szkolnych szt. 50     

14 Kij aluminiowy 1,4 m zaopatrzony  w uchwyt z tworzywa o długości ok. 13 cm szt. 10     

15 Stelaż do mopa płaskiego bawełnianego z uszami 40cm - wykonany z polipropylenu 
posiadający 2 zapinki do mocowania na nim mopów płaskich z tzw. "uszami 
trapezowymi" oraz przycisk nożny pozwalający na szybkie składanie stelaża i 
bezdotykowe wyżymanie mopa płaskiego z tzw. "uszami" w wyciskarce 

szt. 30     

16 Mop supełkowy płaski MERIDA z "uszami trapezowymi" przeznaczony do mycia i 
dezynfekcji powierzchni oraz mopowania na sucho o wymiarach 40 x 11 cm 
posiadający tzw. "uszy" pozwalające mocować go na stelażu z zapinkami do mopów 
płaskich i bezdotykowe wyżymanie w wyciskarce 

szt. 200     

17 Mop supełkowy płaski MERIDA 50 x 13 cm. szt. 10     

18 Szczotki do WC plastikowe – bez pojemników szt. 100     

19 MOP supełkowy minimum 25 cm + kij + wiaderko prostokątne dwukomorowe – 
gruby twardy plastik+ wyciskacz , (wyciskacz typu LeichtKlar  LK-WDB037) 

szt. 20     

20 Gąbki do mycia naczyń z warstwą szorującą pakowane po 5 szt.  op. 400     

21 Szczotka do WC z ergonomiczną rączką pokrytą gumowym tworzywem, z 
pojemnikiem plastik 

szt. 200     

22 Ścierki do podłogi 60x70cm bawełniane, białe,  YORK szt. 1200     

23 Ścierka do kurzu uniwersalna z mikrofibry 40x40cm, o właściwościach 
antystatycznych i antybakteryjnych gramatura 220 g.  

szt. 1200     

24 Ścierka do kurzu uniwersalna z mikrofibry pakowane po 4 szt. wym. 40x40 szt. 250     

25 Ścierka ostra dwustronna obszywana utwardzona technologicznie wykonana z 
bawełny12x16cm 

szt. 1700     

26 Worki papierowe do odkurzacza Profi 10 pakowane po 5 szt. op. 100     

27 Worki papierowe do odkurzacza Profi 1 pakowane po 5 szt., op. 70     

28 Worki papierowe do odkurzacza Karcher MV4 1.348-111.0  pakowane po 4 szt.   op. 3     

29 Worki do odkurzacza Profi 5.1 op. 5 szt. op. 50     

30 Filtr papierowy KARCHER IŻ-K16 T7/1 op. 1 szt.  szt. 30     

31 Filtr HEPA profi 5  szt. 5     
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32 Kolorowe worki na odpady segregowane LDPE o dużej wytrzymałości, grubość co 
najmniej 36 mikronów, pojemność 120-140 l. do pojemników o poj. 120l, żółty, 
niebieski, zielony. 

szt. 1200     

33 Worki na śmieci LDPE 35 l mocna folia op. 50 szt., grubość minimum 10μ (0,01mm) 
zgrzew płaski.,   

rolka 3000     

34 Worki na śmieci LDPE 60 l mocna folia op. 10 szt.; grubość minimum 30μ (0,03mm) 
zgrzew płaski.,   

rolka 5000     

35 Worki 70x110 cm na gruz budowlany LDPE o dużej wytrzymałości pojemność 110 – 
120 l, grubość minimum 50μ (0,05mm).,  przetestowana wytrzymałość na działanie 
czynników mechanicznych, zgrzew płaski 

szt. 5500     

 
 

Łączna wartość oferty: ____________________ słownie złotych: ___________________________________________________________ 

 

Wartość netto:  __________________________ 

 

Podatek VAT : __________________________ 

 

 

 
Miejscowość,  data  Podpis Wykonawcy 

 


