
Oferta na sukcesywną dostawę środków czystości  

dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku. 

 
W odpowiedzi na zaproszenie /BP/18/2023/ składamy ofertę na sukcesywną dostawę środków 

czystości dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku: 

 

Dane Wykonawcy, nazwa: 

........................................................................................................ 

Adres: ........................................................................................................................................ 

NIP ...................................................................... REGON ........................................................ 

KRS:…........................................................................................................................................ 

Numer telefonu: .........................................................................................................................  

e-mail: ….................................................................................................................................... 

osoba do kontaktu: .................................................................................................................... 

 

Formularz cenowy  

 

Podane niżej ceny brutto zawierają już rabat cenowy.  

Lp. Asortyment 
Jednostka 

miary 
Ilość 

szacunkowa* 

Cena 
jednostkowa 

brutto za 1 j.m. 

Uwagi – nazwa  

proponowanego 

artykułu 

1 Domestos 1250 ml szt. 50   

2 Mleczko CIF z mikrokryształkami 780 g szt. 20   

3 Mleczko Cif Washroom 2 w 1 do łazienki 500 ml w spr.  szt. 50   

4 
AJAX uniwersalny Active Force 1000 ml (zapach 

pomarańczowo-cytrynowy) 
szt. 60   

5 CLIN płyn do mycia szyb 500 ml szt. 80   

6 FAIRY płyn do mycia naczyń 900 ml  szt. 20   

7 PRONTO spray przeciw kurzowi 400 ml szt. 20   

8 BRISE Spray odświeżacz powietrza 300 ml szt. 80   

9 Mydło w płynie antybakteryjne typu Attis 5l  szt. 30   

10 KIEHL PARKETTO CLEAN koncentrat 1 l szt. 7   

11 CILLIT kamień i rdza - płyn do czyszczenia toalet 750 ml szt. 5   

12 Kret w granulkach do udrażniania rur 400g szt. 5   

13 Kostka WC Domestos z koszyczkiem  szt.  100   

14 AMBI PUR ELEKTRIK – zapas szt. 60   

15 Zapas do odświeżaczy – Air Wick (oder stop)  szt. 35   

16 Sól do zmywarki 1,5 kg typu Somat lub Finish op.  4   



Lp. Asortyment 
Jednostka 

miary 
Ilość 

szacunkowa* 

Cena 
jednostkowa 

brutto za 1 j.m. 

Uwagi – nazwa  

proponowanego 

artykułu 

17 
Płyn nabłyszczający do zmywarki 800 ml typu Somat lub 

Finish 
szt. 2   

18 
Żel do zmywarki typu Somat Excellence Duo Gel 900 ml, 

Finish All in 1 max 1l, Fairy Platinum Gel all in 1 900 ml 
szt.  10   

19 

Płyn do czyszczenia zmywarki typu: Finish płyn do 

czyszczenia zmywarki cytrynowy 0,25 l, Kraft środek do 

czyszczenia zmywarek cytrynowy 0,25 l 

szt. 6   

20 

Papier toaletowy dwuwarstwowy, perforowany,  

pakowany po 8 lub 12 rolek, kolor bez znaczenia, papier 

typu Mola, Velvet, Regina, Katrin 

szt.  

rolek 1800   

21 

Papier toaletowy KACZORY – kolor naturalny, papier 

makulaturowy, długość 30 m, ilość odcinków: 260, 

gramatura 35g/m, pakowany po 8 rolek 

op. 150   

22 

Ręczniki papierowe jednowarstwowe białe składane ZZ 

4000/karton lub 3000/karton, wykonany z wysokiej 

jakości, 1 warstwowy, wymiar listka 25x20 cm, ilość 

listków w pojedynczej paczce: 200 listków, ilość paczek 

w kartonie: 20 lub 15 

karton 70   

23 

Uniwersalna ściereczka z mikrowłókien, rozmiar 36x36 

cm, skład ścierki: 80 % poliester, 20% poliamid, ścierka 

typu np. Vileda Proffesional Micro Tuff Base 

szt. 30   

24 
Antystatyczna ściereczka do kurzu, rozmiar 32x38 cm, 

skład ścierki: 100% microfirba, ścierka typu np. Gosia 
szt. 10   

25 
Ścierka do szyb i luster, czyści bez smug, chłonna, 100% 

mikrofibra, rozmiar 41x38 cm, ścierka typu np. Gosia 
szt. 5   

26 
Ścierka do podłogi frotte, o rozmiarze 50x60 cm, ścierka 

typu np. Słoneczna Kuchnia 
szt. 10   

27 Gąbka do naczyń (5 elementów)  op. 10   

287 Rękawiczki nitrylowe jednorazowe niejałowe 100 szt. op.  12   

29 Kije drewniane do mopów – długość ok.150cm szt. 6   

30 Szczotki do zamiatania szt. 3   

31 MOP zapas – ze sznurka Aneks – 30cm, 300g szt. 30   

32 Zestaw - zmiotka i szufelka tzw. "Leniuch" szt.  3   

33 Czyściwo bawełniane 10kg szt.  6   

34 Worki na śmieci 60 l, mocne, pakowane po min. 10 szt. op. 200   

35 
Worki na śmieci 160 l 90x120 cm LDPE, mocne, 

pakowane po min. 10 szt., worki typu Perfecto 
op. 50   

36 Szczotki do czyszczenia muszli sedesu  szt. 6   

  



w tym VAT ….................. %.  

 

* szacunkowa ilość jaką Zamawiający zamówi w okresie obowiązywania umowy 
 

Na pozostałe artykuły oferuję …......... % rabatu cenowego w okresie obowiązywania 

umowy do wszystkich produktów zakupionych innych niż w/w.  

 

Inne informacje: 
….....................................................................................................................................….......................
........................................................................................................................................ 
..........................................…..................................................................................................................... 
..........................................…..................................................................................................................... 
..........................................…..................................................................................................................... 
Oświadczamy, że: 
1. Zamówienie zrealizujemy w terminie określonym 01.04.2023 r. do 31.03.2024 r.  
2. Akceptujemy warunki płatności zgodnie z zaproszeniem do złożenia oferty. 
3. Zadeklarowana powyżej cena na zamówienie zawiera podatek VAT w należnej wysokości oraz 
wszystkie koszty składające się na realizację przedmiotu niniejszego zamówienia z należytą 
starannością; 
4. Zapoznaliśmy się z treścią zaproszenia i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy 
wszelkie informacje potrzebne do właściwego opracowania oferty oraz do należytego wykonania 
przedmiotu zamówienia. 
5. Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przywołanej w zaproszeniu do składania ofert; 
6. Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się 
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu*. 
 
 

 

................................, dn. .........................           ............................................................ 

Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych  

do reprezentowania Wykonawcy (pieczątki) 

 

 
 
 

 

 

                                                 
1 ) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) 
 
 * W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 
 wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosowanie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
 wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 


