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Załącznik Nr 1 do SIWZ 
 

 
...................................................... 
                    pieczęć Wykonawcy  

 

 

OFERTA PRZETARGOWA 
CZĘŚĆ I 

 
 

 
Data .................................. 
 
Do ................................................................................................................................................. 

(nazwa i adres Zamawiającego) 

 

Ja (my) niżej podpisani  ............................................................................................................................. 
 
działając w imieniu i na rzecz ....................................................................................................................  
 
z siedzibą w ................................................................................................................................................ 
 
REGON.................................................................... NIP .......................................................................... 
 
Nr konta bankowego .................................................................................................................................. 
 
nr telefonu ............................................................... nr faksu .................................................................... 
 
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 

„dostawę środków czystości dla potrzeb Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej                         
w Szczecinie”  składam(y) niniejszą ofertę:  
 

 
Lp. 

 
Asortyment 

 

Nazwa produktu 
równoważnego 

Jedn. 
miary 

 
Ilość 

Cena 
jednostko
wa netto 

Wartość 
netto 

VAT 
% 

Wartość 
brutto 

 

1 

mleczko czyszcząco-polerujące o odczynie 
kwaśnym (PH ok. 2,5 w roztworze 100%) 
do wszystkich powierzchni wodo- i 
kwasoodpornych o wadze 850 g, typu 
Ecofix Sauer lub równoważny 

       

 

2 

środek do mycia szyb, cechujący się 
szybkim odparowaniem, nie pozostawiający 
śladów (PH w 100% roztworze ok. 9,5) o 
poj. 1 l. ,typu Vitrex lub równoważny 

       

 

3 

środek kwasowy do gruntownego 
czyszczenia, o właściwościach 
antybakteryjnych, usuwający osady 
wapienne i rdzę (PH ok. 0,6), pojemność 1 
l., typu Puracid lub równoważny 

       

 

4 

wybielacz do tkanin białych, przeznaczony 
zarówno do prania ręcznego, jak i w 
pralkach, typu ACE lub równoważny o poj. 
1 l. 

       

5 płyn do mycia naczyń Ludwik lub 
równoważny o poj. 5 l. 
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6 mydło antybakteryjne w płynie o poj. 5 l.        

 

7 

Preparat typu Sidolux R lub równoważny 
do pielęgnacji podłóg, nadający połysk 
powierzchniom z glazury, terakoty, PCV 
itp., odporny na ścieranie, zawierający 
substancje zapachowe o poj. 1,0 l. 

       

 

8 

Papier toaletowy typu Jumbo Tork lub 
równoważny, duże rolki, pakowane po 12 
szt./worek, średnica rolki ok. 19 cm  

       

 

9 

Papier toaletowy dwuwarstwowy, małe 
rolki 34,5 mb/rolka, kolor biały, pakowane 
po 10 szt./worek 

       

 

10 

Pojedyncze ręczniki papierowe gofrowane 
do podajników, typu Z-Z, kolor zielony 
L4000 (pakowane po 4 tys. szt.) 

       

 

11 

Środek antystatyczny do konserwacji mebli 
w aerozolu typu Pronto lub równoważny o 
poj. 400 ml. 

       

 

12 

emulsja samopołyskowa do konserwacji 
podłóg z tworzyw sztucznych, zawierająca 
woski i komponenty akrylowe, typu Sin-
Lux lub równoważna o poj. 5 l. 

       

 

13 

środek do utrzymania czystości paneli 
podłogowych o właściwościach 
czyszczących i nabłyszczających, o poj. 1 l, 
typu Panelin lub równoważny 

       

 

14 

środek do mycia podłóg laminowanych i 
lakierowanych, o właściwościach 
antypoślizgowych, poj. 1 l., typu Laminet 
lub równoważny 

       

 

15 

Środek do gruntownego doczyszczania 
silnie zabrudzonych powierzchni typu Feja 
FP-2 lub równoważny o poj. 5 l. 

       

 

16 

Żel usuwający kamień wodny, osady 
wapienne, rdzę, tłuszcze oraz pozostałości 
mydlane, typu Flesz lub równoważny o poj. 
0,5 l. 

       

 

17 

skoncentrowany preparat do usuwania 
starych warstw powłok zabezpieczających, 
emulsji nabłyszczających i wosków, poj. 1 
l., typu Turbo-strip lub równoważny 

       

18 Ręczniki papierowe, kolor biały, rolka 60 
mb, typu Tenerella lub równoważne 

       

 

19 

środek gruntownie czyszczący do WC, 
usuwający osady wapienne, o poj. 1 l., typu 
Puracid lub równoważny 

       

 

20 

Papier toaletowy typu Mawa, kolor szary, 
małe rolki 30 mb./rolka, pakowane po 64 
szt./worek 

       

21 Odświeżacz powietrza z rozpylaczem, typu 
Brise lub równoważny, poj. 0,4 l. 

       

 

22 

preparat do nabłyszczania wszystkich 
rodzajów podłóg, zawierający wosk, 
tworzący warstwę ochronną, 
antypoślizgową, odporną na zarysowania, o 
poj. 1 l. typy Star Polymer 

       

 

23 

Granulat do udrażniania rur i dezynfekcji 
kratek ściekowych, syfonów oraz urządzeń 
sanitarnych, typu Kret lub równoważny o 
poj. 0,5 kg. 

       

 

24 

Zel do udrażniania rur i dezynfekcji kratek 
ściekowych, syfonów oraz urządzeń 
sanitarnych, typu Kret lub równoważny o 
poj. 0,5 kg. 
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25 Kostki do WC w koszyczku        

 

26 

skoncentrowany środek do mycia mebli 
(zarówno matowych, jak i z połyskiem), 
usuwający brud z powierzchni 
lakierowanych, emaliowanych i 
ceramicznych, może byż stosowany do 
płytek ściennych i podłogowych, tworzyw 
sztucznych i szkła, poj. 1 l., typu Meblin 
VC 245 lub równoważny 

       

 

27 

Płyn do mycia i dezynfekcji toalet oraz 
urządzeń sanitarnych typu Tytan lub 
równoważny o poj. 0,7 l. 

       

28 Płyn do mycia naczyń Lucek lub 
równoważny o poj. 0,5 l. 

       

29 Mydło toaletowe, kostka o wadze 100 g., 
typu Luksja lub równoważne 

       

RAZEM:    

 
1. Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu 

terminu składania ofert. 
 
2. Oświadczam(y), że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania 

umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do SIWZ oraz                       
w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego. 

 
3. Oświadczamy, że powierzymy podwykonawcom wykonanie następującej części 

zamówienia: ......................................................................................................................... 

 
4. Oświadczamy, że oferta nie zawiera/ zawiera (właściwe podkreślić) informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach: 

 
................................................................................. 
................................................................................. 

 

Ofertę składamy na ....................... kolejno ponumerowanych stronach.  

 

Na ofertę składają się: 

1. ................................... 
2. ................................... 
3. ................................... 
4. ................................... 
 

                  ..................................., dn. .............................. 
 

 
                                                                                                      .......................................................................... 

        (podpis(y) osoby(ób) uprawnionej(ych) do reprezentacji wykonawcy 

 
 
 
 



 4 

 
Załącznik Nr 1 do SIWZ 

 
............................................... 

    (pieczęć wykonawcy) 
 
 

OFERTA CENOWA 
CZĘŚĆ II 

 
 

Ja (My), niżej podpisany (ni) ........................................................................................... 
działając w imieniu i na rzecz : 
 
....................................................................................................................................................... 

(pełna nazwa wykonawcy) 
 
....................................................................................................................................................... 

(adres siedziby wykonawcy) 
 
REGON............................................................. Nr NIP  ............................................................. 
 
Nr konta bankowego: ................................................................................................................... 
 
nr telefonu ....................................................... nr faxu ................................................................ 
 
e-mail  .......................................................................................................................................... 
 
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : 
 
„dostawę środków czystości dla potrzeb Ośrodka Wczasowo-Rehabilitacyjnego 
„Agawa” w Mrzeżynie” składam(y) niniejszą ofertę:  
 

 
Lp. 

 
Asortyment 

 

Nazwa produktu 
równoważnego 

Jedn. 
miary 

  
Ilość 

Cena 
jednostko
wa netto 

Wartość 
netto 

VAT 
% 

Wartość 
brutto 

 

1 

Uniwersalny płyn czyszcząco-
dezynfekujący do mycia podłóg o poj. 1 l. 
typu Ajax Floral Fiesta lub równoważny 

       

 

2 

Wybielacz do tkanin białych, przeznaczony 
zarówno do prania ręcznego, jak i w 
pralkach, typu ACE lub równoważny o poj. 
1 l. 

       

 

3 

Proszek czyszcząco-dezynfekujący typu 
Ajax, IZO lub równoważny o wadze 0,5 
kg. 

       

4 Odświeżacz powietrza w aerozolu o poj. 
400 ml., typu Brise lub równoważny. 

       

 

5 

Proszek do prania tkanin białych i 
kolorowych o wadze 9 kg., typu Pollena 
Rex, E lub równoważny 

       

 

6 

Płyn do mycia i dezynfekcji toalet oraz 
urządzeń sanitarnych typu Domestos, 
Tytan lub równoważny o poj. 0,75 l. 

       

7 Kostki zapachowe do WC w koszyczku, 
typu Generał lub równoważne 
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8 Kostki zapachowe do WC – zapas        

9 Płyn do zabezpieczania mebli i drewna 
typu Pronto, Sidolux lub równoważny, o 
poj. 1 l. 

       

10 Mydło antybakteryjne w płynie o poj. 5 l.        

 

11 

Preparat typu Sidoux lub równoważny do 
pielęgnacji podłóg, nadający połysk 
powierzchniom z linoleum, PCV, lastriko 
itp., odporny na ścieranie, zawierający 
substancje zapachowe o poj. 1 l. 

       

 

12 

Proszek do mycia przeznaczony do 
zmywarek, typu Robot, Ludwik lub 
równoważny o wadze 2,5 kg. 

       

13 Płyn do mycia szyb z rozpylaczem, typu 
Window lub równoważny – poj. 0,5 l. 

       

14 Płyn do mycia szyb, zapas, typu Window 
lub równoważny – poj. 0,5 l 

       

 

15 

Płyn do zabezpieczania i nabłyszczania 
podłóg drewnianych, typu Pronto, Sidolux 
lub równoważny o poj. 1 l. 

       

 

16 

Środek antystatyczny do konserwacji mebli 
w aerozolu typu Pronto, Sidolux lub 
równoważny o poj. 400 ml. 

       

17 Środek odplamiający do tkanin typu 
Vanisch lub równoważny o poj. 2 l. 

       

18 Płyn do mycia kabin typu Bad Reiniger lub 
równoważny o poj. 1 l. 

       

19 Płyn do płukania tkanin typu K, Global lub 
równoważny o poj. 2 l. 

       

20 Płyn do czyszczenia urządzeń sanitarnych 
typu Pikasat lub równoważny, poj. 1 l. 

       

21 Płyn do mycia naczyń Ludwik lub 
równoważny ]o poj. 20 l. 

       

22 

 

Płyn do naczyń Ludwik lub równoważny o 
poj. 5 l. 

       

23 Papier toaletowy celulozowy, 
dwuwarstwowy, pakowany po 8 rolek, 
kolor biały żółty, różowy, typu Fido  

       

RAZEM:    

 
1. Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu 

terminu składania ofert. 
 
2. Oświadczam(y), że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania 

umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do SIWZ oraz                   
w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego. 

 
3. Oświadczamy, że powierzymy podwykonawcom wykonanie następującej części 

zamówienia: 
......................................................................................................................... 

 
4. Oświadczamy, że oferta nie zawiera/ zawiera (właściwe podkreślić) informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach: 

 
................................................................................. 
................................................................................. 
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Ofertę składamy na ....................... kolejno ponumerowanych stronach.  

 

Na ofertę składają się : 

1.  ................................... 
2.  ................................... 
3.  ................................... 
4.  ................................... 
 

 
   .................................., dn. .............................. 

 
 

                                                                                              .......................................................................... 
(podpis(y) osoby(ób) uprawnionej(ych) do reprezentacji wykonawcy) 

 

 
 

 
 

 

 


