………..….,dnia…………
……………………………
(pieczęć wykonawcy)
Znak sprawy TZ2.374.2.2.205.3.2020.AB

FORMULARZ OFERTY
(zamówienie o wartości do 30 000 euro)

na wykonanie dostawy środków czystości dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni.
(przedmiot zamówienia)

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO
Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia
II. Nazwa i adres WYKONAWCY
NAZWA: ………………………………………………………………………………
ADRES: ……………………………………………………………………………..…
NIP: ……………………………………………………………………………………
OSOBA DO KONTAKTU ( imię nazwisko, nr tel., e-mail) …………………………………..
……………………………………………………………………………………..……
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
wartość brutto ogółem (suma wszystkich poz. z kolumny 7): ……………………………… zł
słownie brutto: …………………………………………………………….……..….………
w tym podatek VAT w wysokości ( %),………………….….……………………..….… zł

Lp.
1

2

3

Mleczko CIF lub LUDWIK do czyszczenia urządzeń
kuchennych i sanitarnych, poj. min 450g

4
5

ilość

3

4

szt.

350

op.

300

szt.

400

szt.

7200

szt.

300

Dokładna nazwa materiału
2
Aerosol przeciw kurzowi BRAIT lub SIDOLUX,
czyszczący powierzchnie szklane, drewniane i
plastikowe; poj. min. 350 ml
Mydło w płynie ATTIS lub ABE, o delikatnym
i przyjemnym zapachu, op. min.5l.

1

jm

Mydło toaletowe LUKSJA lub ATTIS kostka 100 g
Odświeżacz powietrza GLADE by BRISE lub BRAIT,
w aerozolu, różne zapachy; poj. min 300 ml.

nazwa
cena
oferowanego jednostkowa
brutto
produktu
5

6

wartość brutto
7

1

6

Odświeżacz powietrza GLADE by BRISE w żelu,
różne zapachy; poj. min.150 g

szt.

250

X

op

1200

X

szt.

800

X

szt.

300

Płyn do mycia naczyń kuchennych LUDWIK lub PUR,
10 zapachy różne; poj. min. 4,0 l

szt.

200

Płyn do mycia naczyń kuchennych LUDWIK lub PUR,
11 poj. min. 450 ml

szt.

200

szt.

150

Płyn CLIN lub LUDWIK do mycia szyb i luster,
13 w atomizerze poj. min. 500 ml

szt.

700

Płyn/pasta SIDOLUX lub PRONTO do ochrony i
14 nabłyszczania PCV i Linoleum poj. min.750 ml.

szt.

50

szt.

300

szt.

200

X

szt.

70

X

szt.

50

X

szt.

20

szt.

30

szt.

20

op.

40

op.

100

op.

100

szt.

800

op.

500

szt.

10

7
8

9

Pasta BHP BLACK OUT, do mycia rąk z silnych
zabrudzeń op. 500g.
Płyn DOMESTOS do mycia WC, usuwający osad z
muszli ustępowych i innych ceramicznych urządzeń
sanitarnych; poj. min 700 ml
Płyn do mycia naczyń kuchennych LUDWIK lub PUR,
zapachy różne; poj. min. 750 ml

Płyn SIDOLUX lub LUDWIK do mycia paneli
podłogowych, czyszczący i pielęgnujący,
12
poj. min. 750 ml

Żel/płyn FLESZ lub CILIT do usuwania kamienia
15 i rdzy z urządzeń sanitarnych i armatury sanitarnej,
poj. min. 450 ml
Proszek AJAX do czyszczenia powierzchni
16 emaliowanych, ceramicznych, w kuchni
i sanitariatach, op. min. 450 g
Szampon do ręcznego prania dywanów VANISH,
17 usuwający plamy i zabrudzenia z dywanów i wykładzin,
poj. min.500 ml
Odkamieniacz KAMIX op. 150 g
18
Sól do zmywarki LUDWIK lub SOMAT,
op.min.1,5 kg
Proszek do zmywarek LUDWIK lub SOMAT,
posiadający funkcję czyszczenia i wzmocnionego
20
usuwania zabrudzeń; op.min.2,5 kg
19

21 Nabłyszczacz do zmywarek LUDWIK lub SOMAT,
poj. min 500 ml
Tabletki do zmywarek typu All in One, SOMAT lub
22
FINISH, opakowanie min. 45 tabletek
Żel do udrażniania rur i syfonów LUDWIK lub KRET,
23
op. min. 0,5 l
Granulki do udrażniania rur i syfonów LUDWIK lub
24
KRET, op. min. 0,4 kg
Uniwersalny płyn AJAX lub SIDOLUX, usuwający
25 zabrudzenia ze wszystkich zmywalnych powierzchni,
zapachy różne; poj.min.1 l
Kostka /kulki do wc DOMSTOS lub BREF
26 wraz z zawieszką ,różne zapachy, waga op.min.40 g
Mleczko do czyszczenia ceramicznych płyt kuchennych
27 MR MUSCLE lub LUDWIK, op. min 200 ml

2

Worki na śmieci JAN NIEZBĘDNY, GOSIA lub
28 Anna Zaradna - poj. 35 l, kolor czarny lub niebieski,
rolka 20-40 szt.
Worki na śmieci JAN NIEZBĘDNY, GOSIA lub
Anna Zaradna - poj.60 l ,wykonane z folii LDPE,
29
kolor czarny lub niebieski, rolka 10-20 szt.
Worki na śmieci JAN NIEZBĘDNY, GOSIA lub
30 Anna Zaradna - 120 l, wykonane z folii LDPE, kolor
niebieski lub czarny, rolka 10-15 szt.
Worki na śmieci JAN NIEZBĘDNY, GOSIA lub
31 Anna Zaradna - 160 l ,wykonane z folii LDPE, kolor
niebieski lub czarny, rolka 10 szt.
Worki na śmieci JAN NIEZBĘDNY, GOSIA lub
32 Anna Zaradna – poj. 240 l, wykonane z folii LDPE,
kolor niebieski lub czarny, rolka 10 szt.
X

X

rol.

700

rol.

1500

rol.

600

rol.

500

rol.

100

X

X

X

RAZEM

a) termin wykonania zamówienia: od 01.02.2021 r. do 28.02.2022 r.;
b) wszystkie środki czystości stosownie do obowiązujących przepisów muszą posiadać etykiety w języku
polskim, zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje oraz datę
ważności;
c) wymagana data przydatności do użycia środków czystości z poz. 1 –27 nie krótsza niż 12 miesięcy
od daty dostawy;
d) jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę iż w pozycjach, w których wymienieni są producenci

wymagane jest zaoferowanie jednego z wyżej wymienionych.
2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia i projektem umowy i nie wnoszę
do nich zastrzeżeń.

………………………., dnia ………………………
………………………………
podpis Wykonawcy
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