
WYKONAWCA: Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

……………………………………. ZAMAWIAJĄCY: 

(REGON, NIP, adres, nazwa)

znak sprawy: WIW-A-AGZ.2600.2.40.2021.JO.KW ul. Szarych Szeregów 7, 

10-072 Olsztyn

Lp. Przedmiot zamówienia j.m. Ilość

Cena 

jednostkowa 

netto w zł

Cena 

jednostkowa 

brutto w zł

Stawka 

podatku VAT

Wartość 

netto w zł

Wartość 

brutto w zł

A B C D E F G H I

1.

Płyn do mycia ręcznego, posiadający właściwości myjące oraz wysoka zdolność 

do emulgowania tłuszczów, używany do mycia i czyszczenia wszelkiego typu 

powierzchni sprzętów domowego użytku, mebli, lodówek, wykładzin, podłóg, 

glazury, dywanów i tworzyw sztucznych.                                                                                                 

Pojemność opakowania: 5 l „LUDWIK” 

op. 20

2.

Proszek do szorowania (ostry), szorujący mikro-ziarenkami skutecznie 

eliminuje uporczywy tłuszcz, brud, kamień i osad z mydła, nie rysuje 

czyszczonych powierzchni, może być stosowany do szorowania powierzchni 

kuchenek, wanien, brodzików, lodówek.                                                                                       

Pojemność opakowania: 450g „AJAX”

op. 15

3.

Uniwersalny płyn do mycia dużych, gładkich powierzchni, podłóg, szafek, 

blatów, nierozcieńczony można stosować do usuwania silnych zabrudzeń 

umywalek, Pojemność opakowania: 1l „AJAX” 

op. 5

4.

Uniwersalny płyn myjący stosowany w formie rozcieńczonej do zmywania 

podłóg i scian oraz w postaci skoncentrowanej do usuwania silnych zabrudzeń 

z blatów, zlewozmywaków, kuchenek i innych sprzętów.                                                         

Pojemność opakowania: 5l „FLESZ’'

op. 4

5.

Uniwersalny płyn myjący stosowany w formie rozcieńczonej do zmywania 

podłóg z linoleum, pcv, lastrika, gresu.                                                                                   

Pojemność opakowania: 1l „EUPALIN VC 350''

op. 3

6.

Płyn do mycia szyb, ze spryskiwaczem, usuwający wszystkie zabrudzenia, 

także tłuste, nie pozostawia smug, przeznaczony do czyszczenia szklanych 

powierzchni ( szyb, luster, okien).                                                                                        

Pojemność opakowania: 500ml „CLIN”

op. 10

7.

Żel do WC, czyszcząco- dezynfekujący , usuwa kamień i dezynfekuje toalety, 

bardzo gęsty, utrzymujący się na ścianach toalety działający również poniżej 

linii wody,                                                                                                           

Pojemność opakowania: 750ml „DOMESTOS” 

op. 10

8.
Środek do gruntownego czyszczenia urządzeń sanitarnych                               

Pojemność opakowania: 1l ,,MERIDA SUPER SANITIN PLUS"
op. 12

9.

Mydło antybakteryjne w płynie typu AS, środek myjący, przeznaczony do 

codziennego użytku o neutralnym pH, zawiera środek antybakteryjny z 

dodatkiem gliceryny.                                                                                                                               

Pojemność opakowania: 5L „ROYAL'' 

op. 20

10.
Hipoalergiczne mydło w płynie                                                                         

Pojemność opakowania: 1l ,,BIAŁY JELEŃ'' 
op. 4

11.

Płyn do mycia naczyń, chroniący skóre przed wysuszeniem i podrażnieniem ( 

receptura wzbogacona kompleksem witamin A,E,F,H) o neutralnym pH, 

preparat ulegający biodegradacji ,                                                                           

Pojemność opakowania: 900ml „FAIRY”

op. 20

12.

Odświeżacz powietrza w aerozolu, eliminujący nieprzyjemne zapachy, 

odświeżający.                                                                                             

Pojemność opakowania: 300 ml ,,GLADE BY BRISE''

op. 4

13.

Krem do rąk, nawilżający i wygładzający zniszczona skórę, szybko wchłanialny, 

zawierający sole mineralne i składniki odżywcze,                                                

Pojemność opakowania: 100ml, „ZIAJA”

op. 50

14.
Ściereczka uniwersalna, wykonana ze 100 % z wiskozy, rozmiar 38 x 41cm, 

op.5szt , gramatura 50 g/m2 ,,JAK BAWEŁNA'' - Anna Zaradna
op. 20

15.
Gąbka kuchenna, uniwersalna, poliuretanowa warstwa ścierna, różne kolory, 

wymiary 11 cm x 7 cm, (op. a’5 szt). 
op. 15

16.

Ręcznik papierowy do wycierania rąk, perforowana i gofrowana struktura, 

wykonany ze 100% celulozy, długośc roli 60m,, gramatura 36g/m2, 

dwuwarstwowy, kolor biały,  szerokośc roli 20,5 cm, średnica całego papieru 

14cm, Ilość szt. w opakowaniu: 12 szt. „KATRIN” 

op. 60

17.

Papier toaletowy biały, 100% celulozy, min. Dwuwarstwowy, w rolce, 

perforowany, z odcinkiem ułatwiającym odklejenie pierwszego listka , tłoczony, 

szerokość listka min. 9,5cm, rolka 30mb,                                                                                                 

Ilość szt. w opakowaniu: 8 rolek

op. 40

18.

Worki foliowe na odpady 120L, folia LDPE, kolor niebieski,  długość 110cm, 

szer. 70cm, grubość folii 30 um, wykonane z regranulatu                                                  

Ilość szt. w opakowaniu: 10 szt. „ANNA ZARADNA”

op. 15

19.

Worki foliowe na odpady 60L, folia LDPE, kolor niebieski,  długość 72cm, szer. 

60cm, grubość folii 28 um ekologiczne, wykonane z regranulatu                                             

Ilość szt. w opakowaniu: 10 szt. „ANNA ZARADNA” 

op. 15

20.

Worki foliowe na odpady 35L, folia LDPE, kolor czarny, długość 60cm, szer. 

50cm, cienkie                                                                                                                

Ilość szt. w opakowaniu: 50szt. „ANNA ZARADNA”

op. 100

21. Wkład do mopa obrotowego Vileda do Easy Wring and Clean TURBO szt. 15

22.
Vileda Easy Wring and Clean TURBO                                                              

Zawartość zestawu: 1 x Wkład, Mop z drążkiem, Wiadro
kpl. 1

23.
Szczotka ryżowa do szorowania twardych i odpornych na zarysowania 

powierzchni z plastikowym solidnym gwintem do trzonka
szt. 2

24.
Mop końcówka sznurek 250g, biało-niebieska, bawełniana, splot 

dwukolorowy, długość 29-30 cm, gwint normalny do kija wkręcanego ,,ANEX"
szt. 10

25.
Kij drewniany - średnica 20-22mm i długości nie mniejszej niż 130 cm, 

wyposażony w plastikowy gwint do wkręcenia szczotki lub mopa
szt. 2

x

Skarb Państwa – Wojewódzki 

Inspektorat Weterynarii w 

Olsztynie

Odpowiadając na zapytanie ofertowe pn.: dostawa środków czystości, niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, stanowiącą całkowite 

wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Oferuję/my realizację zamówienia za powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT) cenę brutto ___________ zł (słownie: _____________________________________________ złotych), 

w tym podatek VAT_____%, wartość netto ______________zł.

RAZEM

ARKUSZ POMOCNICZY



____________________ _________________________________________
miejscowość, data podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Oświadczam, że:

1. zapoznałem się z zapytaniem ofertowym (w tym z istotnymi postanowieniami umowy) oraz zdobyłem wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty i przyjmuję warunki 

określone w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń,

2. dostawę stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia wykonam na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym,

3. cena ofertowa stanowiąca całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu,

4. akceptuję warunki płatności zawarte w zapytaniu ofertowym, 

5. uważam się za związanego ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert,

6. w przypadku wysyłania faktury na adres mailowy Zamawiającego: e-faktury@olsztyn.wiw.gov.pl zostanie ona wysłana z adresu mailowego Wykonawcy _______________________

7. oferta składa się z _____ kolejno ponumerowanych stron.


