
ZAŁĄCZNIK NR   1
Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.26.2020 

______________________________________________________________
(imię i nazwisko lub nazwa wykonawcy)

______________________________________________________________

______________________________________________________________
(adres wykonawcy)

______________________________________________________________
(tel./faks, e-mail)

OFERTA

Zgodnie z treścią ogłoszenia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu w oparciu o Kodeks cywilny,
pod nazwą:

 Zakup wraz z dostawą chemii gospodarczej, materiałów i narzędzi do utrzymania czystości oraz środków
czystości BHP dla pracowników MZUK

1.

Oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

CENA NETTO
(A)

WARTOŚĆ VAT
(B)

CENA BRUTTO
(C)

CZĘŚĆ I

Ogółem

z Załącznika 2A
CZĘŚĆ II

Ogółem

z Załącznika 2B

(część I cena brutto słownie:

..................................................................................................................................................................................)

(część II cena brutto słownie:

...................................................................................................................................................................................)

zgodnie z załączonym formularzem cenowym.

2.  Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w terminie: od 1 lipca 2020r. do 30 czerwca 2021r.

Oferuję(emy) na wykonanie przedmiotu zamówienia gwarancję w poniżej wskazanym zakresie: 12 m-cy
od daty dostawy.

Oświadczamy, że:

załączony do ogłoszenia wzór umowy - ZAŁĄCZNIK NR 3, jest przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy
się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w nim warunkach w miejscu

•   



i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty składania ofert.•   

Pozostałe oświadczenia:

zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia i jego załącznikami dotyczącymi przedmiotowego postępowania
i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszelkie informacje niezbędne
do przygotowania oferty;

•   

oświadczamy, że nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego zamówienia;

Do oferty dołączamy poniższe próbki:♦   

Dla części I – Chemia gospodarcza_ZAŁĄCZNIK 2A
1. Poz. 1 - PIKASOFT-ŻEL VC 121 lub równoważny.
2. Poz. 7 - PIKASAT VC 120 lub równoważny.
3. Poz. 9 - WC żel typu TYTAN lub równoważny.
4. Poz. 10 - DOMESTOS lub równoważny.
5. Poz. 17 - GRUNDPUR VC 150 lub równoważny.
6. Poz. 38 - Mydło Attis / Golddrop lub równoważny.
7. Poz. 39 - MYDŁO TOALETOWE typu LUKSJA lub równoważne.
Dla części II – materiały i narzędzia do utrzymania czystości_ ZAŁĄCZNIK 2B
1. Poz. 3 - Ścierka flanelowa.
2. Poz. 8 - Ścierka z tetry.
3. Poz. 11 - Ręczniki bawełna 100%.
4. Poz. 47 - Worki 35 L na odpady.
5. Poz. 49 - Worki 60 L na odpady.
6. Poz. 54 - Ręczniki papierowe układ V - Cliver Standard lub równoważny.
7. Poz. 55 - Papier toaletowy dwuwarstwowy w rolce do pojemników.

•   

Integralną część oferty stanowią:

................................................................................................1. 

................................................................................................2. 

................................................................................................3. 

................................................................................................4. 

................................................................................................5. 

................................................................................................6. 

................................................................................................7. 

................................................................................................8. 

...............................................................................................9. 

_____________________
miejscowość, data

_______________________
imię i nazwisko

__________________________
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej
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