DPS.2300.

Załącznik nr 1

2 ZO .2019

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy*
..........................................................................................................................................................
Siedziba Wykonawcy (ulica, nr domu, nr lokalu, kod miejscowość)*
..........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Numer telefonu: ....................................................... Numer faksu: .................................................
Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………….
NIP:

.......................................................... REGON: ...................................................................

Dom Pomocy Społecznej
ul. Konarskiego 11/13
61-114 Poznań
Odpowiadając na zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę chemii profesjonalnej, chemii
gospodarczej, preparatów dezynfekcyjnych, papieru toaletowego i artykułów toaletowych do
siedziby Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego 11/13 w Poznaniu oraz Oddziału
Domu Pomocy Społecznej, przy ul. Zamenhofa 142a, na zasadach określonych w dokumentacji
dotyczącej ww. zapytania ofertowego nr 2/2019, składam ofertę o następującej treści:

L.p.
-1-

1
2
3
4
5

Nazwa towaru
-2-

J.m.

Ilość

-3-

-4-

Drążek aluminiowy do mopa z gwintem,
długość min. 140 cm
Drążek aluminiowy teleskopowy 2łączeniowy, długość 3 m
Gąbka kąpielowa miękka duża o wymiarach
nie mniejszych niż 14x9x4,5
Kij drewniany do miotły z gwintem, długość
min. 160 cm

szt.

2

szt.

2

szt.

3000

szt.

15

Komplet zmiotka z szufelką plastikową
zakończoną gumową nakładką

szt.

10

Cena
jednostkowa
brutto (zł)

-5-

Wartość brutto
(zł)
(kol. 4 x kol. 5)

-6-

1

6

Kostka zapachowa do WC w koszyczku
(zawieszka), właściwości: czyszczące,
bakteriobójcze, neutralizujące obce zapachy
Pianka do golenia GILETTE w opakowaniach
po 200 ML
Krem do golenia w opakowaniach 65 ml
Pollena Lider Clasic
Krem nawilżający do twarzy w opakowaniach
po 50 ml - NIVEA
Maszynki do golenia z podwójnym ostrzem,
ostrza mocowane sprężyście dopasowujące się
do kształtu twarzy, pokryte powłoką z platyny
i chromu, z paskiem zawierającym substancje
nawilżające, gumowana (antypoślizgowa)
rączka, ruchoma główka - GILETTE BLUE II
Plus
Miotła drewniana - oprawa wykonana z
drewna, włosie mix 30% włos naturalny +
70% PET/PNN, wymiary oprawy: szerokość
40 cm, głębokość min. 4,5 cm, długość włosia
6 cm

szt.

800

szt.

200

szt.

300

szt.

1000

szt.

3600

szt.

10

szt.

300

13 (nakładka z mikrofazy 40 cm, uchwyt Standard

szt.

5

14

szt.

30

szt.

30

szt.

30

szt.

10

szt.

30

szt.

2

szt.

48

szt.

1500

szt.

10

szt.

160

szt.

200

szt.

100

szt.

13000
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8
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10

11

Mleczko do czyszczenia w opakowaniach po

12 650g -Mediclean 520

Mop - zestaw STANDARD mikrofaza 40 cm
40 cm, drążek aluminiowy 140 cm)

15
16
17
18

Mop mały sznurkowy 200 g
Mop płaski bawełna DUO 40 cm (kieszenie i
trapezowe zakładki)
Mop płaski bawełna DUO 50 cm (kieszenie i
trapezowe zakładki)
Mop płaski mikrofaza DUO 40 cm (kieszenie i
trapezowe zakładki)
Mop sznurkowy szary bawełniany Kentucky
400 g
Mop sznurkowy szary bawełniany z drążkiem,

19 zapinką Kentucky Delux 400 g
20
21
22
23
24
25
26

Mydło antybakteryjne do rąk w płynie w
opakowaniach po 5 l - ROSA
Mydło antybakteryjne do rąk w płynie w
opakowaniach po 500 ml z pompką dozującą ROSA
Mydło naturalne bez barwników i kompozycji
zapachowej, w kostkach po 150 g - BIAŁY
JELEŃ
Odplamiacz do tkanin kolorowych w płynie w
opakowaniach po 1 l - WIREK
Odświeżacz powietrza Brise różne zapach w
opakowanich po 300 ml
Odświeżacz powietrza w opakowaniach po
500 ml - Mediclean 610
Papier toaletowy biały, 3-warstwowy,
bezzapachowy VELVET

2

27

Pasta do prania ręcznego oraz we wszystkich
typach pralek w opakowaniach po 500 g KOMFORT

szt.

10

28 COLODENT

szt.

450

29 Pędzel do golenia duży

szt.

10

szt.

400

szt.

75

szt.

400

szt.

85

szt.

15

szt.

500

szt.

400

szt.

200

szt.

10

szt.

5

szt.

3

szt.

50

szt.

180

szt.

400

szt.

5

szt.

100

szt.

50

Pasta do zębów w opakowaniach po 100 ml -

30
31
32
33

Płyn do mycia szyb i luster w butelkach ze
spryskiwaczem po 500 ml - Mediclean 220
Płyn do prania tkanin kolorowych w
opakowaniach po 4 l - WIREK
Płyn do ręcznego mycia naczyń w
opakowaniach po 1 l - Mediclean 510
Płyn zmiękczający (koncentrat) do płukania
tkanin z lanoliną, w opakowaniach po 4 litry BOOSTER
Preparat - granulat do rur w opkaowaniach po

34 600 g - Mediclean 340

Preparat do codziennego mycia powierzchni

35 zmywalnych w opakowanich po 1 l 36
37
38
39
40
41

Mediclean 210
Preparat do codziennego mycia sanitariatów
wszystkich powierzchni w sanitariatach w
opakowaniach po 1 l - Mediclean 310
Preparat do gruntownego czyszczenia fug w
butelkach ze spryskiwaczem 500 ml Mediclean 260
Preparat do mycia i pielegnacji stali
nierdzewnej w opakowanich po 500 ml ze
spryskiwaczem - Mediclean 240
Preparat do odtłuszczania w opkowaniach po 1
l - Mediclean 570
Preparat do szybkiego usuwania kamienia
kotłowego w proszku Kamix w
opakowaniach po 150 g
Preparat niwelizujący zapach moczu URINE
FREE w opakowaniach po 700 ml ze
spryskiwaczem, producent Over Clean
Odkamieniacz do urządzeń w opakowaniach

42 po 1 l - Mediclean 580

Preparat w żelu antybakteryjny do

43 sanitariatów w butelkach po 750 ml 44
45

46

Mediclean 320
Preparat w żelu do udrażniania rur KRET w
opakowaniach po 1 l
Preparat w żelu wybielający do czyszczenia
sanitariatów w butelkach po 750 ml Mediclean 330
Proszek do prania CLAX DS DESOTHERM
3ZP13 przeznaczony do chemiczno-termicznej
dezynfekcji w temp. 40 stopni i wyższej producent DIVERSEY w opakowaniach po 20
kg

3

47

48

QUATRODES ONE - koncentrat do mycia i
dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego
oraz dużych powierzchni zmywalnych, takich
jak łóżka lekarskie, podłogi i ściany w
opakowaniach po 1 l z dozownikiem
Ręczniki jednorazowe makulaturowe szare
składane, gofrowane do podajników w
opakowaniach po 200 szt., wodoutwradzone,
wymiar listka 25x33cm lub 23x25, gramatura
minimum 35g/m2

szt.

24

opak.

2300

49 Rękawice foliowe w opakowaniach po 100 szt. opak.

60

50 Rękawice gospodarcze gumowe

para

100

szt.

2

szt.

5

szt.

3

szt.

800

55 Szczoteczki do zębów średnio twarde

szt.

600

56 Ścierka do podłóg biała bawełniana 60x70 cm

szt.

600

opak.

520

szt.

250

szt.

2

szt.

2

szt.

2

szt.

2

szt.

150

64 chirurgicznej dezynfekcji rąk w opakowaniach

szt.

150

65

szt.

10

szt.

350

51
52
53
54

SECUMATIC ECOLAB - Płyn do myjnidezynfektora do mycia i dezynfekcji basenów i
pojemników w opakowaniach po 5 litrów z
pompką dozującą
Emulsja do podłóg TYTAN w opakowaniach
po 5 kg
Zmywacz do podłóg TYTAN w opakowanich
po 5 kg
Szampon Joanna regenerujący lub do włosów
suchych w opakowaniach po 1 l

Ścierka domowa, wymiary 32x38cm lub

57 34x38cm, w opakowaniu 3 szt., trzy różne

58

59
60
61

kolory
Ścierka z mikrofibry uniwersalnego
zastosowania w kuchni i w łazience, nie
zostawiająca na czyszczonych powierzchniach
smug, bez potrzeby używania detergentów o
wymiarach nie mniejszych niż 30cmx30 cm
Uchwyt do mopa magnesowy 40 cm
Uchwyt do mopa magnesowy 50 cm
Uchwyt do mopa magnesowy CLIP 40 cm

62 Uchwyt do mopa STANDARD 40 cm
Velodes Cream - krem do rąk w opakowaniach

63 po 500 ml z pompką dozującą

VELODES SOFT - płyn do higienicznej i

66

po 500 ml z pompką
VELODES SOFT - płyn do higienicznej i
chirurgicznej dezynfekcji rąk w opakowaniach
po 5 L
VELOX TOP AF - preparat do szybkiej
dezynfekcji i mycia powierzchni i sprzętu
medycznego w opakowaniach po 1 l ze
spryskiwaczem

4

Worki 120 l na śmieci z folii LDPE w kolorze

67 czerwonym o grubości min. 25 mikronów w

opak.

24

opak.

24

opak.

170

opak.

170

opak.

170

opak.

800

opak.

1100

opak.

50

opak.

50

opak.

180

opak.

10

opakowaniach po 25 szt.
Worki 120 l na śmieci z folii LDPE w kolorze

68 niebieskim o grubości min. 25 mikronów w
opakowaniach po 25 szt.

69

70
71

72

73

74

75

76

77

Worki 160 l na śmieci z folii LDPE w kolorze
zielonym o grubości min. 30 mikronów w
opakowaniach po 10 szt.
Worki 160 l na śmieci z folii LDPE w kolorze
żółtym o grubości min. 30 mikronów w
opakowaniach po 10 szt.
Worki 160 l na śmieci z folii LDPEw kolorze
niebieskim o grubości min. 30 mikronów w
opakowaniach po 10 szt.
Worki do pakowania odpadów sanitarnych i
śmieci wykonane z folii LDPE, odporne na
rozerwanie, mocny zgrzew, nie elektryzujące
się, nie wydzielające intensywnego przykrego
zapachu, o pojemności 35 l pakowane po 50
szt. grubość minimum 20 mikronów, kolor
czarny (nieprzeźroczysty)
Worki do pakowania odpadów sanitarnych i
śmieci wykonane z folii LDPE, odporne na
rozerwanie, mocny zgrzew, nie elektryzujące
się, nie wydzielające intensywnego przykrego
zapachu, o pojemności 160L, pakowane po 10
szt., grubość folii minimum 50 mikronów,
kolor czarny (nieprzeźroczysty)
Worki foliowe bezbarwne o wymiarach 80 cm
x 120 cm, grubość min. 60 mikronów, folia
LD, w opakowaniach po 50 szt.
Worki foliowe na odpady medyczne z miękkiej
folii LDPE o pojemności 35 l pakowane po 50
szt., jednorazowego użytku, odporne na
rozerwanie, mocny zgrzew, grubość folii min.
20 mikronów, kolor czerwony
(nieprzeźroczysty), nie elektryzujące się, nie
wydzielające intensywnego przykrego zapachu
Worki foliowe na odpady medyczne z miękkiej
folii LDPE o pojemności 35 l pakowane po 50
szt., jednorazowego użytku, odporne na
rozerwanie, mocny zgrzew, grubość folii min.
20 mikronów, kolor niebieski
(nieprzeźroczysty), nie elektryzujące się, nie
wydzielające intensywnego przykrego zapachu
Worki foliowe na odpady medyczne z miękkiej
folii LDPE o pojemności 60l pakowane po 50
szt., jednorazowego użytku, odporne na
rozerwanie, mocny zgrzew, grubość folii min.
25 mikronów, kolor czerwony
(nieprzeźroczysty), nie elektryzujące się, nie
wydzielające intensywnego przykrego zapachu
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78

79
80

Worki foliowe na odpady medyczne z miękkiej
folii LDPE o pojemności 60l pakowane po 50
szt., jednorazowego użytku, odporne na
rozerwanie, mocny zgrzew, grubość folii min. opak.
25 mikronów, kolor niebieski
(nieprzeźroczysty), nie elektryzujące się, nie
wydzielające intensywnego przykrego zapachu
Wybielacz w płynie do tkanin białych w
szt.
opakowaniach po 1 l - ACE
Zmywaki do naczyń maxi pakowane po 5
opak.
sztuk

10

240
160
Cena brutto ogółem

słownie cena brutto ………………………………………………………………………………………

Ponadto oświadczamy, że:
1. zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz
uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty;
2. uważamy się za związanych ofertą do dnia 15.03.2019 r.;
3. zapoznaliśmy się z treścią wzoru umowy (załącznik nr 3), której postanowienia w pełni
akceptujemy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia wyżej
wymienionej umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
4. dla wszystkich produktów stanowiących substancje niebezpieczne lub preparatów
chemicznych oznakowanych znakiem szkodliwości, przekażemy w dniu podpisania umowy
aktualne karty charakterystyki w języku polskim,
5. w dniu podpisania umowy przekażemy plan stosowania zaoferowanych środków
dezynfekcyjnych w 10 egzemplarzach.
Do oferty załączamy:
1. ...................................................................................................................................................
2. ...................................................................................................................................................
3. ...................................................................................................................................................
4. ...................................................................................................................................................
5. ...................................................................................................................................................

Data ……………………………………..

.........................................................................
Podpisy osób uprawnionych do
do reprezentowania Wykonawcy

* w przypadku składania oferty wspólnej wymagane jest podanie nazw i adresów wszystkich podmiotów
składających ofertę wspólną
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