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Siedlcach"

Strona l

Składając ofertę

w postępowaniu ZP-261-1/20, o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro w rozumieniu ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) na: "Dostawę środków czystości dla Sądu
Okręgowego w Siedlcach", oferujemy cenę brutto za zrealizowanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym przez Zamawiającego w
Zaproszeniu do złożenia oferty i załącznikach w wysokości:

•

Wartość

brutto zamówienia podstawowego (bez zamówienia dodatkowego): .. .......... ....................................... zł

•

Wartość

brutto zamówienia dodatkowego (15% wartości zamówienia podstawowego) ............................... zł

• MAKSYMALNA

WARTOŚĆ

BRUTTO

ZAMÓWIENIA

Z

UWZGLĘDNIENIEM

ZAMÓWIENIA

DODATKOWEGO

*: .................................zł
(Słownie

maksymalna wartość brutto zamówienia z uwzględnieniem zamówienia dodatkowego: ............................................................)

*należy podać sumę ceny

brutto za realizację podstawowego przedmiotu zamówienia oraz ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia zwiększonego o

zamówienie dodatkowe.
~ UWAGA: JAKO CENĘ OFERTY SŁUŻĄCĄ DO WYBORU WYKONAWCY PRZYJĘTA ZOSTANIE CENA MAKSYMALNA PODANA
W FORMULARZU OFERTOWYM, KTÓRA STANOWI SUMĘ CENY BRUTTO ZA WYKONANIE PODSTAWOWEGO PRZEDMIOTU

ZAMÓWIENIA ORAZ CENY BRUTTO ZA WYKONANIE ZAMÓWIENIA DODATKOWEGO.
Podana przez nas cena ofertowa wynika z poniższej specyfikacji:
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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Lp.

Nazwa artykułu

jm

Opis artykułu

Ił o~

Cena
jednostkowa
netto

1.

2.

3.

4.

s.

6.

1.

2.

3.

Kubki jednorazowe do
zimnejwody
Filiżanki

jednorazowe do
gorących napoi ARO

Mop płaski kieszeniowy 40
cm

op/100
szt.
op/25 szt.

szt.

4.

Zestaw mop kieszeniowy

szt.

5.

Wkład do mopa easy wring
andclean

szt.

6.

7.
---

Mydło

do pojemników
z lanoliną CLEANPRO

Odświeżacz

powietrza w
sprayu BRISE
-

op/51

szt.

Kubki do wody PCV przeźroczyste
Jednorazowa, brązowa filiżanka do
ciepłych napojów. Pojemność około
180ml
Mop płaski- nakładka z bawełny wykonany z bawełny, oznaczony
kodem kolorów, pozwalającym
oddzielić sektory czystości, odporny
na kwasy i ługi, mocowany do stelaża
za pomocą kieszeni.
Zestaw składający się z bawełnianego
mopa o długości 40 cm, aluminiowego
kija o dł . 140 cm i stelaża
kieszeniowego (typu intermop, kod
produktu 22639lub równoważny)
Pasuje do mopa obrotowego Easy
WRING and CLEAN
oraz Easy WRING and Clean TURBO.
Skład- Mikrofibra 64%, Poliester 21%,
Poliamid 15%
Lekko perfumowane mydło płynne do
rąk i ciała o świeżym zapachu
zielonego jabłuszka. Delikatne i
przyjazne dla skóry.Wspł. pH (max)
5,5 (zapach: zielone jabłuszko),
zawiera glicerynę
Odświeżacz

powietrza w aerozolu

Warto~

7.

netto

Wartośf

brutto

8.

150
5

30

4

20

l

20

l
l

l

50

---
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Odświeżacz

Odświeżacz

8.

powietrza w
GENERAL FRESH
Perfume Pearls Arola

żelu

szt.

powietrza w formie
kuleczek 250 g. Zapachy:
morze, cytrusy, jeżyny, mango
żelowych

Wkład

9.

Wkład

do odświeżacza
Glade by Brise Automalic

szt.

10.

Mleczko do czyszczenia
CIF Cream Ultra White

op/0,71

11.

Płyn

op 0,71

12.

13.

14.

do WC Tytan zielony

Płyn do

WC CILLIT
i Rdza

op/0,751

do dezynfekcji
DOMESTOS

op/1,251

Kamień

Płyn

Zawieszka do muszli WC
Generał Fresh TRI-FORCE

szt.

wymienny do odświeżacza
powietrza Głady by Brise Automatic.
Zapachy: drzewo sandałowe i jaśmin,
japoński ogród, wanilia. Pojemność:
269ml

100

CIF Mleczko do czyszczenia Cream
Ultra White z wybielaczem i
mikrogranulkami
Płyn do czyszczenia toalet, usuwa
kamień i zabrudzenia na lini wody
oraz również ponad nią
Cillit preparat w płynie do WC.
Środek efektywnie czyści muszlę
toaletową, usuwając kamień, rdzę i
osady. Płyn skutecznie myje, nie
pozostawiając zacieków na
czyszczonej powierzchni. Zapachy: las,
cy_tryna, świeżość
Płyn do dezynfekcji, czyszczącodezynfekujący. Zapachy pine, citrus,
atlantic, pink fresh
Zawieszka do toalet. Potrójna siła
składników tworzy obfitą pianę, która
zapewnia higieniczną świeżość.
Zapachy: kwiatowy, cytryna, morski,

60

30

40

80

50

l

400

l

leśnv

15.

Płyn

do kamienia i terakoty
SIDOLUX Expert

op/0,751

SIDOLUX Expert Płyn do Ochrony 750
mi Kamień Terakota

Formularz Ofertawy - "Dostawa środków czystości dla

30

Sądu Okręgawego w

Siedlcach"

Strona4

Nabłyszcza

i odświeża wygląd
bez konieczności polerowania.
Zabezpiecza podłogi przed
uszkodzeniami mechanicznymi.
Tworzy antypoślizgową powłokę i
podłogi

16.

Pasta Sidolux ochrona i
połysk kamień, terakota,
gres

op/0,751

40

zwiększa bezpieczeństwo
u żytkowania podłogi

Nabłyszcza

i odświeża wygląd
bez konieczności polerowania.
Zabezpiecza podłogi przed
uszkodzeniami mechanicznymi.
Tworzy an ty poś lizgo wą powlo kę i
podłogi

17.

Pasta Sidolux ochrona i
połysk drewno, parkiet

op/0,751

5

zwiększa bezpi eczeństw o
użytkowan ia

18.

Preparat PRONTO Multi
Surface Cleaner

op/0,31

Antystatyczny preparat w sprayu do
czyszczenia i pielęgnacji mebli

80

op/0,51

Clin Multi-Shine to środek o
przeznaczeniu uniwersalnym,
przydatny do czyszczenia różnych
rodzajów powierzchni

120

Płyn

19.

do czyszczenia ze
spryskiwaczem
CLIN Multi-Shine

p odlogi_

Płyn

20.

do usuwania
kamienia, brudu ze
spryskiwaczem
CILLIT BANG Kamień i
Brud

op/0,751

Płyn

do usuwania kamienia, oraz
osadów z mydła

20

Płyn do

21.

22.

23.

mycia naczyń, silnie
skoncentrowa ny, us uwający

Płyn do mycia naczyń
LUDWIK

op/51

Płyn do mycia naczyń
LUDWIK

op/0,51

Zmywak kuchenny z gąbką

całkowicie tłu szcz, niepozos taw iający

20

zacieków o zapachu mię towy m i
cy trynowym, pH n eutralne dla s kóry
Płyn do mycia naczyń, silnie
skoncentrowany, usuwający

op/5 szt.

całkowicie tłuszcz, niepozostawiający

zacieków o zapachu miętowym i
cytrynowvm, pH neutralne dla skóry
Zmywak kuchenny dwustronny
gąbka/ ścierka szorstka. Trwale
połączone ze sobą. (maxi - 95 x 70 x 30
mm)

10

80
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24.

25.

26.

Płyn

do mycia uniwersalny
AJAKS
Płyn

do mycia uniwersalny
AJAKS Cłassie
Ręcznik

kuchenny

27.

Ręcznik papierowy ZZ
Tork Advanced

28.

Papier toaletowy MERIDA
TOP

29.

ŚCiereczka z mikrofibry

GOSIAXXL

Płyn

op/11

uniwersalny o długotrwałym
zapachu do zmywania dużych
powierzchni - soda i cytryna, migdał

40

Płyn

op/11

op/2 rolki

uniwersalny o długotrwałym
zapachu do zmywania dużych
powierzchni

20

Kolor biały, surowiec: 100% celuloza.
Gramatura: 18 g/ m2. ilość warstw: 2

55

Ręczniki papierowe ZZ pakowane w
karton po 20 sztuk
karton/20
(4 000 listków), ilość warstw- 2, kolorop
biały, H3- system ze składkami C i ZZ,
rozmiar listka: 23cm x 23cm
Papier toaletowy MERIDA TOP, biały,
op/6 szt. dwuwarstwowy.
0 230 mm x 90 mm x 245m

szt.

ŚCierka Mirofibra XXL. Wym. 50cm x

60cm

l

87

86
10

l

!

ŚCierka z mikrofazy 30cm x 30cm,

30.

31.

32.

ŚCiereczka z mikrofazy

Clean Pro 30x30

ŚCiereczka z mikrofazy

CLEAN PRO 40x40

ŚCierka do monitorów

szt.

szt.

szt.

Środek do nabłyszczania

33.

powierzchni Buzil - T201
Polybuz Trendy

op/11

gramatura- 220gjm2, włókno-100%
microfibra, skład- połyester 80%,
poliamid 20%, konsystencja gruba,
mięsista, chłonność- wysoka absorpcja
do400%
ŚCierka z mikrofazy 40cm x 40cm,
gramatura: 320g/m2, włókno-100%
microfibra, skład- połyester 80%,
poliamid 20%, konsystencja gruba,
mięsista, chłonność- wysoka absorpcja
do400%
ŚCierka do czyszczenia monitorów

LCD
Nabłyszczający środek czyszczący na
bazie alkoholu.
Do pielęgnacji zamkniętych posadzek
podłogowych odpornych na działanie
wody, które nie wymagają substancji

60

30

10

20

pielęgnujących
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Środek do mycia i czyszczenia
urządzeń

Środek do gruntownego

34.

czyszczenia urządzeń
sanitarnych MERIDA
SUPER SANITIN PLUS

op/11

oraz pomieszczeń
sanitarnych. Przydatny w czyszczeniu
przedmiotów chromowanych i
przedmiotów wykonanych ze stali
nierdzewnej takich jak baterie
łazienkowe, armatura

10

35.

VVorki120lmocne

op/25 szt.

VVorki na śmieci 120 litrów. Mocne
worki na śmieci typu LDPE

150

36.

VVorki35lmocne

op/50 szt.

VVorki na śmieci 35litrów. Mocne
worki na śmieci typu LDPE

250

37.

VVorki do niszczarek 121143litry

op/50 szt.

VVorki do niszczarek fellows, poj. 121143litry

38.

Odkamieniacz do
czajników elektrycznych

szt.

39.

Rękawiczki

gumowe

szt.

40.

Rękawiczki

jednorazowe

op/100
szt.

Odkamieniacz w proszku, usuwa osad
z kamienia z urzadzeń drobnego
AGD. Preparat przeznaczony jest do
urzadzeń takich jak czajniki
tradycyjne, elek LTy<~zne, ekspresy
Rekawice gumowe robocze do
sprzątania. Na części chwytnej
nakrapiane, dzikei czemu zyskują
lepszą przyczepność. Odporne na
rozciąganie. Rozmiar M
Rękawice

lateksowe rozmiar M

3
l
l

50

20

10

Razem środki czystości:

ŚRODKI czysTOŚCI DO SAMOCHODÓW
1.

2.

ŚCierka z mikrofibry do

samochodu
Płyn do

spryskiwaczy
(zimowy) Premium PLAK

szt.

op/51

VVymiary 40cm x 40cm, gramatura210 g, super miękka i chłonna

2

Zimowy płyn do spryskiwaczy szyb i
reflektorów samochodowych

2
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3.

Płyn

do spryskiwaczy
(letni) Premium PLAK

Odświeżacz

op/51

Letni płyn do spryskiwaczy szyb i
reflektorów samochodowych

4

Urządzenie z regulacją intensywności
zapachu oraz klipu mocującego
urządzenie do kratki nawiewu wraz z
wkładem 7 ml. Zapach wanilia, cytrus
Preparat do czyszczenia i konserwacji
kokpitu oraz innych elementów we
wnętrzu samochodu wykonanych z
tworzyw sztucznych. Zawiera silikon.
Zapachy: cytryna, brzoskwinia,
wanilia, lawenda

4.

powietrza
samochodowy Ambi Pur

szt.

5.

Preparat do czyszczenia
samochodów PLAK

op/ 0,751

6.

Pianka do tapicerki
samochodowej i dywanów
PLAK PRACTICAL LINE

op/ 0,51

Preparat do czyszczenia i odświeżania
tapicerki materiałowej, welurowej,
dywanów i tkanin

2

7.

Preparat do czyszczenia
klimatyzacji i nawiewów
PLAK

op/0,51

Preparat do czyszczenia i odświeżania
nawiewów i kanałów wentylacyjnych.
Usuwa nieprzyjemne zapachy
spowodowane zaleganiem
zanieczy szczeń i wilgocią

4

4

2

Razem środki czystości do samochodów:
RAZEM ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE:

ZAMÓWIENIE DODATKOWE -15% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO:

MAKSYMALNE ZAMÓWIENIE (ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE WRAZ Z ZAMÓWIENIEM DODATKOWYM):
----

------------

--------

-------
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Oświadczenia:

1.

Oświadczamy, iż

2.

Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą

3.

Zobowiązujemy się zrealizować
Zamawiającego

4.

podana przez nas cena ofertowa brutto zawiera w sobie wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

w Zaproszeniu do

przez okres 30 dni od upływu terminu na jej złożenie.

przedmiot zamówienia z należytą
oferty i w załącznikach.

starannością,

w terminie i na warunkach

określonych

przez

złożenia

Oświadczamy, iż załączony

do Zaproszenia do złożenia oferty wzór umowy został przez nas zaakceptowany, nie wnosimy do niego zastrzeżeń
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, podpisać umowę na warunkach określonych w tym wzorze.

5. OŚWIADCZENIE WYMAGANE OD WYKONAWCY W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH
PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO.
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki

informacyjne przewidziane wart. 13lub art. 14 RODQl) wobec osób fizycznych, od których dane
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
1

>rozporządzenie

Parlamentu
Europejskiego
i
Rady
(UE)
201fV679
z dnia
27
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
uchylenia dyrektywy 95/4fVWE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

kwietnia
2016
r.
takich danych oraz

przepływu

* W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania
obowiązku

informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO,
np. przez jego wykreślenie).

treści oświadczenia

Wykonawca nie

składa (należy usunąć treść

oświadczenia

...........................
. · · ·...............2020 r.
..
··· ····· dma
IeJscowość/

f podpis Wykonawcy lub osoby

/M

upoważnionej

do występowania w imieniu Wykonawcyf
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