
SPZOZ/PN /34/2014        
Strona 1 z 2 

 

załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/34/2014 - formularz cenowy przedmiotu zamówienia 

UWAGA :  

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w 
kolumnie „nazwa towaru”  

Zad. 1 Proszki do prania 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT  

Wartość brutto Producent 

1 SEPTONIT FORTE (opak.  – 20 kg)  szt. 84       

2 CLOVIN FORTE (opak. – 15kg)  szt. 300       

3 ELTRA MEDICAL (opak. – 15 kg)  szt. 36       

                                                                                                                                                                                                      Razem:  

 

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”  

........................., DNIA ................ ..................................................... 
(podpis osoby – osób uprawnionych  

do składania oświadczeń woli 
wraz z pieczątką imienną) 
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Zad. 2 Worki foliowe 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT  

Wartość brutto Producent 

1 Worki czerwone małe (35L),  
grubość folii min. 0,03mm 

 szt 80 000       

2 Worki czerwone duże (120L) + opaska, grubość 
folii min. 0,07mm  

 szt 80 000       

3 Worki niebieskie / zielone małe (35L),  
grubość folii min. 0,03mm 

 szt 180 000       

4 Worki niebieskie / zielone duże (120L) 
+ opaska grubość folii min. 0,05mm 

 szt 100 000       

5 Worki białe małe (35L),  
grubość folii min. 0,03mm, szer. 60cm 

 szt 4 000       

6 Worki białe duże (120L) + opaska, 
grubość folii min. 0,07mm  

 szt 2 000       

7 Worki żółte duże (120L) + opaska, 
grubość folii min. 0,07mm 

 szt 50 000       

8 Worki białe rozm. szer. 25cm,  
dł. 30cm, grubość folii min. 0,03mm 

 szt 3 000       

                                                                                                                                                                                                      Razem:  

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”  

........................., DNIA ................ ..................................................... 
(podpis osoby – osób uprawnionych  

do składania oświadczeń woli 
wraz z pieczątką imienną) 

UWAGA: W pozycjach 1 – 7 worki powinny posiadać wzmacniane (podwójne) zgrzewy 
 


