
Projekt współfinansowany przez Ministra Pracy  
i Polityki Społecznej w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji 

opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch - edycja 2015” 

Żłobek Miejski w Mikołowie im. Tadeusza Więcka w Mikołowie 
 
PN-3/2015                          Załącznik nr 2 

 

 
 

 

1

FORMULARZ    OFERTY 
 
Wykonawca (*)  ............................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 
Adres 

NIP:......................................................... REGON: ......................................................................................... 
 

telefon ..........................................adres e-mail ………………………………..…………………………………….……. 
 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „Sukcesywną dostawę środków czystości do Żłobka 
Miejskiego im. Tadeusza Więcka w Mikołowie”, 
oferujemy wykonanie zamówienia za poniższe ceny jednostkowe i końcową cenę, wyliczoną dla szacowanej ilości 
dostaw: 

L.p. Nazwa towaru Jednostka 
miary 

Szacowana 
ilość 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Wartość 
zamówienia 

brutto 

1 2 3 4 5 6 

1 

Uniwersalny preparat czyszczący do 
stosowania na powierzchniach 
wodoodpornych, nie wymagający 
spłukiwania wodą, antybakteryjny.   
Środek do rozcieńczania w 
zależności od stopnia zabrudzenia ,  
do mycia ręcznego. Pojemnik  5 l 

Szt. 1 

 

 

2 

Antypoślizgowy środek czyszcząco-
pielęgnujący,do mycia powierchni 
wodoodpornych, z zawartością 
wosku polietylenowego, wysycha nie 
pozostawiając smug, nadaje się do 
powierzchni zabezpieczonych 
polimerami, niepieniący.Pojemnik  5 
l 

Szt. 1 

  

3 

Uniwersalny, alkaliczny koncentrat 
do mycia w zmywarkach 
gastronomicznych  i przemysłowych 
, do wody twardej i miękkiej, w 
składzie zasady, fosforany, NTA i 
jego sole , substancje odka 
mieniające. Pojemnik 10 l 
 

Szt. 1 

  

4 

Płyn nabłyszczający do zmywarek 
gastronomicznych i przemysłowych 
o kwaśnym odczynie ,samoczynnie 
wysychający, zapobiegający 
powstawaniu białych plam.  
Pojemnik 10 l 

szt 1 

  

5 

Płyn czyszcząco-wybielający w 
składzie min.5% związków 
wybielających  na bazie chloru 
Pojemnik 1 l 

litr 4 

  

6 

Uniwersalny zapachowy płyn do 
mycia powierzchni drewnianych,  
ceramiki, powierzchni 
lakierowanych,  PCV, paneli 
podłogowych.   Nadaje połysk, 
działanie antystatyczne, chroni skórę 
dłoni. Pojemnik 5l 

Szt. 30 

  

7 
Mleczko do czyszczenia ,  
usuwające tłuszcz  i plamy nie szt. 50 
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rysując powierzchni w składzie m.in.  
: anionowe środki powierzchniowo 
czynne ,mydło, niejonowe środki 
powierzchniowo czynne ,  
kompozycje zapachowe, Pojemnik 
700 ml 

8 

Środek w żelu do czyszczenia/ 
udrażniania  rur kanalizacyjnych i 
syfonów, Pojemnik  500 ml szt. 5 

  

9 

Płyn do mycia szyb, luster  

Pojemnik z rozpylaczem  750 ml. szt. 30 

  

10 

Proszek do prania do białych tkanin  
skład min: związki wybielające na 
bazie tlenu, anionowe środki 
powierzchniowo czynne, 5%: 
niejonowe środki powierzchniowo 
czynne, fosfoniany, 
polikarboksylany, rozjaśniacz 
optyczny, enzymy, kompozycja 
zapachowa, do prania w temp 
30,60,90 stopni  Opakowanie min 
8,6 kg 

szt. 5 

  

11 

Proszek do prania tkanin kolorowych  
skład :anionowe środki 
powierzchniowo czynne, niejonowe 
środki powierzchniowo czynne, 
polikarboksylany, enzymy, 
kompozycja zapachowa, do prania w 
temp 30,60,90 stopni Opakowanie 
min 8,6 kg 

szt. 5 

  

12 

Płyn do mycia naczyń  zapachowy,  
posiadający właściwości myjące, 
usuwa tłuszcz. Pojemnik 5 l Szt. 25 

  

13 

Preparat do  usuwania kamienia i 
rdzy, zabrudzeń z sanitariatów, 
nadający połysk,   W składzie m.in..s 
ubstancja antybakteryjna ,   
biodegradowalna.   Opakowanie 
750ml 

szt. 4 

  

14 

Zagęszczony płyn czyszcząco-
dezynfekujący do sanitariatów ,  
zabijający bakterie, wirusy i grzyby, 
dezynfekujący, czyszczący, 
wybielający. Składniki: m.in. związki 
wybielające na bazie chloru, 
niejonowe środki powierzchniowo 
czynne, kationowe środki 
powierzchniowo czynne, mydło, 
kompozycja zapachowa,  
Pojemnik 5 l      
 

Szt. 5 

  

15 

Zagęszczony płyn czyszcząco-
dezynfekujący do sanitariatów ,  
zabijający bakterie, wirusy i grzyby, 
dezynfekujący, czyszczący, 
wybielający.  
Pojemnik 1250 ml    
 

szt 8 
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16 

Mydło w płynie antybakteryjne  
zawierające min. 5 – 15% substancji 
anionoczynnej i amfoterycznej, 
lanolinę, glicerynę , regulator 
kwasowości, kompozycję 
zapachową, sól,  , biocyd, pojemnik 
5l  
 

szt 2 

  

17 
 
 
 

Mydło w płynie , białe ;zawierające 
łagodne środki myjące,  z dodatkiem 
gliceryny i lanoliny. Pojemnik 5l litr 3 

  

18 

Ściereczka uniwersalna duża  
wymiary min. 50x35 cm , do 
wielokrotnego użytku  prać  
w temperaturze 60°C  opakowanie 
10 szt 
 

opakowanie 10 

  

19 

Gąbka kuchenna ,poliuretanowa ,z 
warstwą ścierną ,wymiary min.: 7x11  
cm      Ilość sztuk w opakowaniu: 5           
 

opakowanie 10 

  

20 

Mop płaski do zestawu Vileda ultra 
max  lub równoważny z włókien z 
mikrofibry , nakładka mopa 
wymienialna , wielokrotnego użytku , 
może być prana w pralce o temp. 
Max. 60 C mocowany na zatrzaski 

szt. 3 

  

21 

Wiadro Vileda ultramax   lub 
równaważne wymiary min : 
26x25,5x37 cm ,pojemność  10 l , do 
mopa płaskiego z poz. 20 , sito do 
wyciskania mopa wykonane z 
wytrzymałego tworzywa sztucznego  
 

szt. 1 

  

22 

Plastikowe wiadro, z polipropylenu   
wymiary min: wysokość 
22cm,średnica 23cm, pojemność: 5 l   
 

szt. 6 

  

23 

Zamiatacz drewniany (miotła) o 
szerokości min.30 cm, z włosia, do 
powierzchni wewnętrznych. Do 
zamiatania suchych zanieczyszczeń. 
Mocowany na kij gwintowany  
 

szt. 3 

  

24 

Kij drewniany z gwintem do mioteł z 
poz.23. Długość 130 cm.   
 szt. 3 

  

25 

Szufelka ze zmiotką . Zmiotka z 
gumowym ergonomicznym 
uchwytem, część robocza ma 
długość min.120 mm max 150 mm z 
włókna mieszanego . Krawędź 
szufelki zakończona gumą   
 

szt. 7 

  

26 
 
  
 
 
 
 

Rękawice winylowe, bezpudrowe , 
jednorazowego użytku,  pasujące na 
lewą  i prawą rękę. syntetyczne i nie 
zawierające naturalnego lateksu. 
Opakowanie 100szt  rozmiar M 

Opakowanie 3 

  

27 
Papier toaletowy z czystej celulozy , 
biały , 3warstwowy opakowanie  8 
szt  
 

Opakowanie 180 
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28 

Papierowy ręcznik kuchenny , 100% 
celuloza kolor papieru: biały Liczba 
listków min.: 50 Liczba warstw min.: 
2  Wymiary listków min.: 20x24 mm 
Opakowanie: 2szt. w paczce 
 

Opakowanie 320 

  

29 

Ręczniki składane typu ZZ białe   
wym. Listka min : 23x25 cm ,   
białość min: B- 65%-75%  ,  
gofrowany ,  gramatura: 1x38-42 
g/m2  opakowanie: 4000 sztuk  
 

opakowanie 3 

  

30 

Worki na śmieci  z polietylenu, 
czarne , z cienkiej folii HDPE, 
pojemność 35 l   1 rolka =50 worków  
 

Rolka 80 

  

31 

Worki na śmieci z polietylenu, 
czarne, z cienkiej folii HDPE, 
pojemność  60 l 1 rolka =50 worków 
 

Rolka 130 

  

 

 

 
Razem (suma pozycji od 1 
do 31- posłuży wyłącznie 
do porównania ofert) 

 
 
 
……………..zł 

 
 
oraz deklarujemy nast ępuj ący termin dostawy …..…………. dzie ń/ dni od dnia otrzymania zapotrzebowania. 
 
 
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej 

zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, a także podpiszemy umowę 
zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji. 

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia tj. 30 dni. 

 
 
 
 
.................................................              …………………………………… 
       miejscowość i data                 pieczątka i podpis wykonawcy        
    
(*)  W przypadku oferty wspólnej wymienić wszystkich wykonawców tworzących konsorcjum, ofertę podpisuje 

pełnomocnik wykonawców. 
 


