
DRUK Załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/56/2013 FORMULARZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, CENOWY 
 

Zadanie nr 1 – Ręczniki listkowe 
Lp Nazwa towaru jm Ilość Nazwa handlowa 

produktu oferowanego
Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
Brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT

Wartość brutto Producent

1 Ręczniki jednorazowego użytku
listkowe,  jednowarstwowe -  rozm 25 x 23cm, 
opakowanie 200 listków 

szt 19 000

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)
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Zadanie nr 2 – Środki czyszcząco – dezynfekujące , pady  
Lp Nazwa towaru jm Ilość Nazwa handlowa 

produktu oferowanego
Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
Brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT

Wartość brutto Producent

1 INDUR TOP –   op. 5L   *   szt 200
2 INTO TOP –      op. 5L   * szt 180
3 BRIAL TOP –   op. 5L    * szt 180
4 BENDUROL – op. 10L szt 6
5 GLITZ METALIC – op. 10L szt 16
6 Pad do polerki szybkoobrotowej – 

włosiany –    śr. 50,5-51 cm  
szt 20

7 Pad biały do mycia powierzchni, śr. 40 cm szt 20
8 Pad czarny do szorowania, śr. 40 cm szt 4
9 Pad zielony do szorowania, śr. 40 cm szt 4

Razem;

Wykonawca użyczy nieodpłatnie na okres trwania umowy 20 sztuk pomp dozujących 4-punktowych 
(podłączenie dla 4 rodzajów środków) do środków z pozycji 1-3

* ilość liczona dla stężenia 0,5

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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Zadanie nr 3 – Ręczniki papierowe 
Lp Nazwa towaru jm Ilość Nazwa handlowa 

produktu oferowanego
Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
Brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT

Wartość brutto Producent

1 Ręczniki papierowe do rąk j.u. 
TORK PREMIUM do dozowników MATIC – 
system (rozmiar 21cm x 100m)

szt 408

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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Zadanie nr 4 – Papier toaletowy  
Lp Nazwa towaru jm Ilość Nazwa handlowa 

produktu oferowanego
Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
Brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT

Wartość brutto Producent

1 Papier toaletowy śr. 19cm, waga minimalna 
450g, dwuwarstwowy do dozowników 
TORK SCA HYGIENE PRODUCTS

szt 720

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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