
 

 

  
Załącznik nr 2 do SIWZ  

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 
DO POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: 

 
Dostawę środków czystości na potrzeby JSW Ochrona Sp. z o.o. 

Dane oferenta: 

Pełna nazwa firmy .............................................................................................................................................................. 

Skrót nazwy firmy .............................................................................................................................................................. 

Adres  pocztowy................................................................................................................................................................... 

Adres do korespondencji ................................................................................................................................................. 

nr telefonu...............................................................................e-mail................................................................................... 

nr NIP........................................................................................................................................................................................ 

nr REGON............................................................................................................................................................................... 

nr KRS .................................................................................................................................................................................... 

numer konta bankowego .............................................................................................................................................. 

1. Składamy ofertę na wykonanie zamówienia oraz oświadczamy, że przedmiot zamówienia jest 
zgodny ze specyfikacją ujętą w SIWZ . 

2. Wartość oferty wynosi:  

wartość netto za całość zamówienia_______________________________ zł 

(słownie: __________________________________________________________________________________________________ ) 

Do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Wartość oferty została wyliczona na podstawie poniższej kalkulacji: 

L.p. Asortyment Szacowana 
miesięczna ilość 

zakupu (ilość 
opakowań/szt.) 

Nazwa 
handlowa 

oferowanego 
produktu 

Cena netto 
(opk./szt.) 

Wartość 
netto 

1. Ręczniki papierowe do 
podajnika: 
-białe o dużej chłonności 
- 100 % celuloza 
-ilość warstw -2 
-gramatura 2x18g/m2 (+-3%) 
- rozmiar 250x220mm (+-3mm) 
-gofrowane 
-składane w „Z” 
-150 (+- 3%) listków w pakiecie 
-wymagana karta techniczna 
produktu 
-1 opakowanie zawiera 20 
pakietów 

84 

   



 

 

2. Papier toaletowy Velvet Jumbo 
biały: 
- biały  
- 100% celuloza 
- ilość warstw – 2 
- wymiar listka : wys.92mm , 
dł.125mm 
- długość rolki – 100m 
- liczba listków: 800 
- 1 opakowanie zawiera 12 rolek 

20 

   

3. Papier toaletowy : 
-biały  
- ilość warstw – 2 
- wymagana karta techniczna 
produktu 
- 1 opakowanie zawiera 8 rolek 

145 

   

4. Papier toaletowy : 
-biały  
- 100% celuloza 
- ilość warstw- 3 
- wymagana karta techniczna 
produktu 
- 1 opakowanie zawiera 8 rolek 

55 

   

5. Żel do czyszczenia urządzeń 
sanitarnych „Domestos” 
-pojemność 750ml 

37 
   

6. Żel do WC typu „Mors” 
-pojemność 750ml 

39 
   

7. Płyn do czyszczenia urządzeń 
sanitarnych „ Tytan” 
-pojemność 700ml 

37 
   

8. Kostka WC „ Domestos” 
- opakowanie 40g 

124 
   

9. Tenzi WC Sani – do mycia 
toalet 
- pojemność 5l 

1 
   

10. Mydło w płynie „Attis” 
- pojemność 5l 

22 
   

11. Mydło w płynie z dozownikiem 
Rosa: 
- pojemność 500 ml 

20 
   

12. Mydło w kostce Arko 90g 
 

5 
   

13. Płyn do naczyń „Pur” 
-pojemność 1200ml 
 

22 
   

14. Płyn do naczyń typu„Kubuś” 
- pojemność 1l 

42 
   

15. Uniwersalny płyn do mycia 
„Ajax” 
- pojemność 1l 

52 
   

16. Płyn do mycia podłóg, drewna i 
parkietu „Ajax” 
-pojemność 1l 

12 
   

17. Uniwersalny płyn do mycia 
typu„Mors” - pojemność 5l 

11 
   



 

 

18. Uniwersalny płyn typu „Mors” 
- pojemność 1l 

54 
   

19. Tabletki do zmywarki „Finish” 
- opakowanie 100 szt. 

3 
   

20. Odświeżacz do zmywarki „ 
Finish” 
-pojemność 5ml 

5 
   

21. Nabłyszczasz do zmywarki 
„Finish” 
- pojemność 400ml  

5 
   

22. Sól do zmywarki „Finish” 
- opakowanie 1,5kg 

1 
   

23. Odświeżacz powietrza w żelu 
„Glade by Brise” 
- opakowanie 150g 

52 
   

24. Zapas do odświeżacza 
automatycznego „Air Wick”  
- 250 ml 

31 
   

25. Odświeżacz powietrza Glade : 
-pojemność 300ml 

2 
   

26. Odświeżacz powietrza aerozol 
„General Fresh Arola” 
- pojemność 400ml 

3 
   

27. Płyn do mycia szyb „Clin” 
- pojemność 500ml 

7 
   

28. Płyn do mycia okien i ram 
„Clin” 
- pojemność 750ml 

11 
   

29. Płyn do mycia szyb typu Mors: 
- pojemność 500 ml 

29 
   

30. Mleczko do czyszczenia typu 
Mors: 
- pojemność 500ml 

13 
   

31. Cillit bang kamień i rdza 
-pojemność 750ml 

1 
   

32. Mleczko do czyszczenia „Cif” 
- pojemność 750ml 
 

11 
   

33. Proszek do prania Vizir do 
białego 
- opakowanie1,5kg 

15 
   

34. Wybielacz ACE 
- pojemność 1l 

3 
   

35. Płyn do mycia paneli „Ludwik” 
- pojemność 1l 

13 
   

36. Spray do mebli „Pronto” 
- pojemność 300ml 

3 
   

37. Krem do rąk Nivea 
- pojemność 75ml 

7 
   

38. Gąbki do zmywania: 
- posiadające nylonową warstwę z 
włókniny usuwające silne 
zabrudzenie, nie rysujące 
czyszczonych powierzchni 
- 1 opakowanie zawiera 5 sztuk 
 

13 

   



 

 

39. Rękawice nitrylowe 
- rozmiar S,M,L,XL 
- opakowanie zawiera 100sztuk 

18 
   

40. Rękawice gumowe gospodarcze: 
- para 

2 
   

41. Worek czarny: 
-pojemność 35 l 
- jedno opakowanie zawiera 15 
sztuk 

242 

   

42. Worek czarny : 
-pojemność 60 l 
- jedno opakowanie zawiera 10 
sztuk 

189 

   

43. Worek czarny: 
-pojemność 120 l 
- jedno opakowanie zawiera 10 
sztuk 

46 

   

44. Worek czarny : 
-pojemność 160 l 
- jedno opakowanie zawiera 10 
sztuk 

15 

   

45. Worek biały: 
-pojemność 60 l 
- jedno opakowanie zawiera 50 
sztuk 

10 

   

46. Worek biały: 
-pojemność 160 l 
- jedno opakowanie zawiera 20 
sztuk 
 

11 

   

47. Worek niebieski : 
-pojemność 60 l 
-jedno opakowanie zawiera 20 
sztuk 

1 

   

48. Worek niebieski : 
- pojemność 160 l 
- jedno opakowanie zawiera 10 
szt. 

8 

   

49. Worek niebieski : 
- pojemność 240 l 
- jedno opakowanie zawiera 10 
szt. 

5 

   

50. Worek żółty: 
-pojemność 60 l 
-jedno opakowanie zawiera 20 
sztuk 

1 

   

51. Worek zielony: 
-pojemność 60 l 

1 
   

52. Worek na odpady Bio: 
-pojemność 120l 

1 
   

53. Mop płaski „kieszeń” : 
- biały wykonany z mikrofibry 
- mocowany za pomocą kieszeni 
- przeznaczony do wielokrotnego 
użytku- można prać w pralce 
- długość 40cm, szerokość 30cm 

22 

   



 

 

 

3. Oferujemy realizację zamówienia w terminie: ……………………. (dni) od momentu złożenia 
zamówienia*  
(*maksymalny dopuszczalny termin realizacji zamówienia  to 5 dni) 

4. Proponujemy termin płatności: ……………………. (dni) od momentu wpływu faktury do JSW 
Ochrona Sp. z o.o.*  
 (*minimalny dopuszczalny termin płatności to 30 dni) 

5. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania 
się o udzielenie niniejszego zamówienia. Zobowiązujemy się do przetwarzania danych 
osobowych osób fizycznych, w tym wykonawców, ich pracowników, pracowników 
Zamawiającego oraz innych osób fizycznych występujących w ich imieniu, uzyskanych w związku 
z udziałem w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób przewidziany w 
przepisach rozporządzenia RODO. Oświadczamy, że zapewniamy wystarczające gwarancje 
wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych by przetwarzanie spełniało 
wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.         

6. Ofertę niniejszą składamy na ______________ kolejno ponumerowanych stronach. 
 

54. Mop płaski „na klik” : 
- biały wykonany z mikrofibry 
- mocowany za pomocą zakładek 
„na klik” 
- przeznaczony do wielokrotnego 
użytku 
- można prać w pralce 
- długość 40cm, szerokość 30cm 

7 

   

55. Mop sznurkowy 
- gramatura 250g 

13 
   

56. Ścierka Vileda żółta 
 

15 
   

57. Ścierka podłogowa: 
- wykonana z mikrofibry 
- usuwająca wodę, błoto z 
każdego rodzaju podłóg 
- łatwo wchłaniająca wodę i brud 
- wymiar 50x60 cm 

11 

   

58. Ścierka domowa: 
- jedno opakowanie zawiera 5 szt. 

7 
   

59. Ścierka z mikrowłókna Color 
Lakma 

42 
   

60. Kij drewniany z gwintem do 
wkręcania 130cm 

2 
   

61. Wiadro z wyciskaczem do mopa 
sznurkowego 
-pojemność 10-12l 

2 
   

62. Kret granulat do udrażniania 
rur: 
-opakowanie 800g 

1 
   

63. Zmiotka z szufelką 2    



 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1) __________________________________________ 

2) __________________________________________ 

3) __________________________________________ 

4) __________________________________________ 

5) __________________________________________ 

 
 

 

 

______________________________________________________ 

(imię i nazwisko) podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Oferenta 
 


