
 zał. nr 1 do zaproszenia

                                                                     …....................................... dnia: ….....................

Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji
28-100 Busko-Zdrój ul. Grotta 3a

( Nazwa i adres  Odbiorcy )

...............................................................................................................................................
(Nazwa i adres Wykonawcy)

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

                              e-mail  kontaktowy                 nr telefonu           numer  faks

1.   FORMULARZ   OFERTOWY

„Sukcesywna sprzedaż wraz z dostawą środków chemicznych
oraz materiałów służących do utrzymania czystości 
w obiektach Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji” 

Lp. Asortyment Jedn.
miary

Ilość
jedn.

Cena
jedn.
netto

 zł / jed.

Wartość
netto
- zł -

(4 x 5)

Podate
k

VAT
- zł -

Wartość
brutto
- zł -

(6 + 7)
1 2 3 4 5 6 7 8

Środki czystościowe oraz produkty gotowe związane z utrzymaniem czystości

1 Mydło w płynie (poj. 5 l) szt. 150

2 Papier toaletowy (rolka ø19 cm) szt. 500

3 Ręczniki papierowe -ZZ-4000 / 0,5 kg (opakowanie =
20szt.)

opak. 40

4 Proszek do czyszczenia „Izo”  (0,5kg) szt. 50

5 Płyn do mycia i dezynfekcji powierzchni

w szatniach i po prysznicami     (poj. 5 l)

szt. 20

6 Płyn do czyszczenia i dezynfekcji

szafek ubraniowych  (poj. 5 l)

szt. 5

7 Pad  ręczny - czarny szt. 20

8 Worki na śmieci (35 l) (opakowanie 50szt.) opak. 150

9 Worki na śmieci (60 l) (opakowanie 50szt.) opak. 50

10 Worki na gruz (120 l) (opakowanie 50szt.) opak. 120

11 Ścierki tetrowe szt. 220

12 Rękawiczki jednorazowe (opakowanie 100szt.) opak. 30

13 Płyn do odkamieniania płytek ceramicznych (poj. 10 l) szt. 20

14 Płyn do mycia linii brzegowej  (poj. 10 l) szt. 10

15 Płyn do gruntowego mycia posadzek z gresu (poj. 10l) szt. 15

16 Płyn do mycia i dezynfekcji WC „Domestos”  (poj. 5 l) szt. 30

17 Rękawice gumowe - gospodarcze para 40

18 Wartość  brutto – zł (suma wierszy od 1 do 17 w kolumnie 8)

2.  Oświadczamy, że:
 posiadamy  niezbędną  wiedzę i  doświadczenie  oraz wymagane uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,

jeżeli prawo nakłada obowiązek ich posiadania, 

 zdobyliśmy wszystkie niezbędne informacje konieczne do sporządzenia oferty;

 zaproponowana  przez  nas  cena  obejmuje  wszystkie  koszty  związane  z  realizacją  przedmiotu  zamówienia,  łącznie  z  dostawą
do siedziby Odbiorcy i jest ceną ostateczną, obowiązującą do 31 grudnia 2017 roku.

                                                                    

                                                                       
                                                                                                                (podpis  osoby  uprawnionej do reprezentowania  Wykonawcy)
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