
FORMULARZ OFERTOWY  

 

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

Adres: …………………………………………………………………… 

Nr Tel.: …………………………………………………………………… 

Nr Faksu …………………………………………………………………… 

E-mail: …………………………………………………………………… 

Opis przedmiotu zamówienia  - część I 

 
 

l.p. 

Nazwa towaru 
 

Jednostka 
miary 

Planowana  
ilość do 

zamówienia 
 

Cena 
jednostkowa 

netto 

 
Cena 

jednostkowa 
brutto 

 
Wartość 

netto 
Wartość 
brutto 

Uwagi 

1 2 3 4       

1 Preparat na bazie polimerów do nabłyszczania podłóg, FLOREX BŁYSK op. 5 l. szt. 40       

2 Proszek do czyszczenia zlewów i urządzeń sanitarnych Proszek IZO szt. 300       

3 Środek do udrażniania rur kanalizacyjnych op. 1000 g.  szt.  30       

4 Zmywacz do usuwania zniszczonych polimerowych warstw ochronnych, 
opakowanie 5 l. Zmywacz FLOREX M. 

szt. 200       

5 Preparat  do mycia kabin prysznicowych z rozpylaczem, op. 0,5 l płyn BARLON szt. 300       

6 Płyn do mycia sanitariatów BARLON S-8 op. 5 l.  szt. 500       

7 Uniwersalny płyn do mycia powierzchni drewnianych, lakierowanych, ceramicznych i 
z tworzyw sztucznych o poj. 5 l, FLORIN BARLON.  

szt. 100       

8 Koncentrat  przeznaczony do mycia i pielęgnacji  wodoodpornych nawierzchni typu 
lastriko, gres, terakota, płytki PCV, itp.. BARLON P5, op. 5l. 

szt. 450       

9 Preparat do ochrony i nabłyszczania podłóg PCV i linoleum SIDOLUX poj. 5l. szt. 20       

10 Koncentrat do mycia powierzchni zmywalnych  np. mebli BARLON Z-5 op. 1 l.  szt. 350       

11 Mleczko do czyszczenia zabrudzeń, CIF op. 750 ml .  szt. 250       

12 Płyn do mycia okien, szyb i luster, ze spryskiwaczem, o poj. 0,7  płyn LUDWIK szt. 1000       

13 Żel, do dezynfekcji WC, na bazie chloru posiadający zezwolenie na obrót 
preparatem biobójczym, ATOS ŻEL 

szt. 800       

14 Balsam do konserwacji skóry op. 150 ml LIMAX  szt. 10       



 

Łączna wartość oferty: __________________________ słownie złotych: _________________________________________________ 

 

Wartość netto:   __________________________ 

 

 

Podatek VAT:    __________________________                                                                                                                                                                                     

15 Środek do czyszczenia, pielęgnacji i nabłyszczania mebli w sprayu , o poj. 250 - 345 
ml  

szt. 250       

16 Uniwersalny proszek do prania tkanin w  pralkach automatycznych op. 2 kg.  szt. 50       

17 Skoncentrowany środek  do maszynowego czyszczenia wykładzin i tapicerki nisko 
pieniący  op. 0,5 l  

szt. 20       

18 Mydło toaletowe do codziennej pielęgnacji skóry, 100 g. mydło LUKSJA szt. 5200       

19 Pasta BHP MAXPRO do mycia rąk o przyjemnym zapachu op.500 g. szt. 850       

20 Krem ochronny do rąk łagodzący zawierający keratynę/witaminę B, E op. 100 ml.. szt. 600       

21 Mydło w płynie o właściwościach antybakteryjnych , zapachowe, gęsta 
konsystencja, przebadane dermatologicznie, z zawartością lanoliny op. 5 l.  
Posiadające atest PZH. 

szt. 600       

22 Balsam do mycia naczyń CYTRUS GOLG DROP szt. 500       

23 Preparat do czyszczenia i konserwacji powierzchni ze stali nierdzewnej , stosowany  
do wind, klamek, listew ozdobnych, balustrad, spray op.  500 ml ALFA BARLON 

szt. 150       

24 Krążek zapachowy, neutralizujący zapachy w  toalecie DABEX w koszyku  szt. 200       

25 Wkłady zapachowe do pisuaru MERIDA symbol MKX05 szt. 30       

26 Wkłady do pisuaru MERIDA MKX 06-09 szt. 200       

27 Środek do usuwania tłustych spieczonych zabrudzeń z różnego rodzaju powierzchni 
i przedmiotów, tj. piekarników, ruszt, płyt grzewczych, ATMOS GRILL BARLON  

szt. 150       

28 Środek do maszynowego czyszczenia posadzek typu Pulastic w hali sportowej z 
kleju stosowanego przez piłkarzy ręcznych efektywnie usuwający wszystkie typy 
klejów,. Opakowanie 10 l FLORIN AM PLUS 

szt 10       

29 Tabletki do zmywarek LUDWIK op. 50 szt. op. 5       

30 Płyn nabłyszczający do zmywarek Ludwik  poj. 750 ml szt. 4       

31 Sól ochronna do zmywarek Ludwik op. 1,5 kg  op. 3       

32 Mydło w płynie glicerynowe  z dozownikiem, przebadane dermatologicznie, 
posiadające atest PZH op. 250 ml.  

szt. 400       

Miejscowość,  data  Podpis Wykonawcy 


