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

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

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

telefon ..........................................adres e-mail ………………………………..…………………………………….……. 
 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „Zakup i dostawę bielizny pościelowej do Żłobka 
Miejskiego im. Tadeusza Więcka w Mikołowie”, 
oferujemy wykonanie zamówienia za poniższe ceny jednostkowe i końcową cenę, wyliczoną dla n/w ilości dostaw: 
 
………………………………………………………………………………..zł brutto 

 

w tym VAT: ………………………………….zł 

 

 

Lp 
Artykuł Jedn. 

miary 
Ilość 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Warto ść brutto 
(iloczyn kolumny 

4 i 5) 

1 2 3 4 
  

1 
Podkład higieniczny nie przepuszczający wilgoci na materac łóżeczka 
dziecięcego, do łóżek i wózków dziecięcych; Rozmiar 70x100cm, 
grubość 200 mikro metra; Można prać w temperaturze do 90 C.  

Szt. 60 

  

2 
Śliniak nieprzemakalny, uszyty z tkaniny frotte,  podszyty miękką 
ceratką. Różne kolory. 

Szt. 180 

  

3 

Pościel w zestawie: poszewka na poduszkę w rozmiarze 40×60 cm, 
poszewka na kołderkę w rozmiarze 120×90 cm; 100 % bawełny ; 
zapinana na kryte zamki. Wzór kolorowe kropki lub inne figury 
geometryczne  na białym tle. 

Szt. 20 

  

4 
Pościel w zestawie: poszewka na poduszkę w rozmiarze 40×60 cm, 
poszewka na kołderkę w rozmiarze 120×90 cm; 100 % bawełny ; 
zapinana na kryte zamki. Wzór kolorowe zwierzęta na jasnym tle  

Szt. 35 

  

5 

Pościel w zestawie: poszewka na poduszkę w rozmiarze 40×60 cm, 
poszewka na kołderkę w rozmiarze 120×90 cm; 100 % bawełny ; 
zapinana na kryte zameczki. Wzór kolorowe zwierzęta na jasnym tle 
 

Szt. 45 

  

6 

Prześcieradło frotte z gumką do łóżeczka dziecięcego  
rozmiar: 70 x 140 cm + 15 cm na boki ; skład: 83% bawełna, 17% 
poliester ; gramatura: 190 g/m2;  tkanina nieprześwitująca ; kolor  
turkusowy, zielony, niebieski 

Szt. 10 

  

7 

Prześcieradło frotte z gumką do łóżeczka dziecięcego  
rozmiar: 70 x 140 cm + 15 cm na boki ;skład: 83% bawełna, 17% 
poliester ; gramatura: 190 g/m2;  tkanina nieprześwitująca  kolor 
zielony 

Szt. 20 
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8 
Materac z pianki poliuretanowej dwustronny o wymiarach 5,8 cmx120 
cmx60 cm; poszycie  bawełniane zapinane zamkiem błyskawicznym.  

Szt. 3 

  

9 

Antyalergiczny zestaw do łóżeczka 120x60 cm:  
PODUSZKA 40x60 cm, obszycie z białej tkaniny bawełnianej; 
wypełnienie  z atestowanej włókniny silikonowanej,  
 
KOŁDERKA 120x90 cm, obszycie z białej tkaniny bawełnianej; 
wypełnienie z atestowanej włókniny silikonowanej, brzegi kołderki 
oraz boki przeszyte i przepikowane. Elementy zestawu nadające się do 
prania w pralce. 

Szt. 30 

  

10 

Pidżama 110 cm ; orientacyjne wymiary (na płasko, bez 
rozciągania):bluzeczka szerokość w paszkach: 33 cm x 2, długość 
całkowita: 42 cm , długość rękawa od paszki: 33 cm; zapięcie na 
napki przy szyi, przy rękawach ściągacze,przy szyi obszyta lamówką,  
spodenki szerokość w pasie: 19 cm x 2, długość całkowita: 64 cm , 
długość wewnętrzna nogawki: 41,5 cm , gumka w pasie , na dole 
nogawek ściągacz; materiał:100% bawełna ,kolorowa np. zielona, 
żółta z nadrukiem np. zwierząt , postaci bajkowych , samochodów  
 

Szt. 10 

  

11 

Pidżama 104 cm ; orientacyjne wymiary (na płasko, bez 
rozciągania):bluzeczka szerokość w paszkach: 31 cm x 2, długość 
całkowita: 39,5 cm , długość rękawa od paszki: 30,5 cm; zapięcie na 
napki przy szyi ,przy rękawach ściągacze , pod szyi obszyta lamówką, 
spodenki szerokość w pasie: 19 cm x 2, długość całkowita: 56 cm , 
długość wewnętrzna nogawki: 40 cm , gumka w pasie , na dole 
nogawek ściągacz; materiał:100% bawełna ,kolorowa np. zielona, 
żółta z nadrukiem np. zwierząt , postaci bajkowych , samochodów  
 

Szt. 30 

  

SUMA POZYCJI OD 1 DO 11 

 

 
 
 
oraz deklarujemy nast ępuj ący termin dostawy …..…………. dni od dnia zawarcia umo wy. 
 
 
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. 
 


