Załącznik nr 1 do Formularza oferty
pieczątka Wykonawcy/Przyjmującego
zamówienie

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
Mydła, płyny do mycia naczyń, proszki, ścierka do podłóg, zmywaki kuchenne, mleczko do czyszczenia, odkamieniacz do urządzeń kuchennych
Nazwa
Cena jedn.
Wartość
Nazwa
handlowa/
Jedn.
Lp.
Asortyment
Ilość
netto
netto
producenta*
numer
miary
[PLN]
[PLN]
katalogowy*
Mydło toaletowe o przyjemnym zapachu. Nie wysuszające
450
1.
szt.
skóry. Zawierające lanolinę. Kostka 100 g.
Mydło w płynie o właściwościach antybakteryjnych,
pH 5 - 7,5. Skuteczny środek myjący, przeznaczony do
codziennego użytku. Posiadające właściwości nawilżające
i natłuszczające (gliceryna i lanolina). Zawierające
500
2. substancje chroniące dłonie o przyjemnym zapachu.
szt.
Zagęszczone, jednorodne (nie rozwarstwiające się), wydajne
w użytkowaniu. Obficie się pieniące. Przebadany
dermatologicznie. Stosowane do mycia rąk oraz całego
ciała. Op. 5 l.
Płyn do mycia naczyń przeznaczony do mycia naczyń
kuchennych wykonanych ze szkła, metalu i tworzyw
sztucznych. pH 5 - 7. Zawierający specjalnie dobrane środki
powierzchniowo - czynne zapewniające skuteczne usuwanie
600
3.
szt.
tłuszczu, zabrudzeń powierzchni naczyń, jednocześnie
nadające im wysoki połysk, bez smug i zacieków.
Obficie się pieniący. Zawierający glicerynę. Łagodny dla
skóry rąk. Przebadany dermatologicznie. Op. 1 l.
Płyn do mycia naczyń przeznaczony do mycia naczyń
kuchennych wykonanych ze szkła, metalu i tworzyw
sztucznych. pH 5 - 7. Zawierający specjalnie dobrane środki
powierzchniowo - czynne zapewniające skuteczne usuwanie
650
4.
szt.
tłuszczu, zabrudzeń powierzchni naczyń, jednocześnie
nadające im wysoki połysk, bez smug i zacieków.
Obficie się pieniący. Zawierający glicerynę. Łagodny dla
skóry rąk. Przebadany dermatologicznie. Op. 5 l.
Proszek do prania do 30° - 60° - 90º. Skutecznie usuwający
250
5.
szt.
wszelkie plamy i oporny brud. Op. 600 g.

VAT
[%]

Wartość
brutto
[PLN]

6.

Ścierka do podłóg do zbierania wody z dużych i małych
powierzchni. Charakteryzująca się dużą chłonnością cieczy.
Skład: bawełna 70%, włókna syntetyczne 30%.
Wymiary: 62 cm x 65 cm (+/- 6 cm).

szt.

400
600 op.

7.

Zmywak kuchenny duży na gąbce. Wymiary: 14 cm x 7 cm
x 4 cm (+/- 1 cm). Op. a’5 szt. lub produkt
konfekcjonowany pojedynczo.

op.
lub
szt.

lub
3 000
szt.

8.

Zmywak kuchenny druciany, okrągły.

Mleczko do czyszczenia na bazie anionowych
i niejonowych środków powierzchniowo czynnych
i fosforanów. Zawierające mineralne składniki polerujące
9. więcej niż 30%. Zawierające aktywny składnik wybielający.
pH 7 - 11,5. Rozpuszczające i usuwające nawet najbardziej
odporny brud, tłuszcz, przypalenia, rdzę oraz osad z mydła.
Nie rysujący powierzchni. Op. 500 ml.
Mydło szare na bazie naturalnych składników,
10. bez zawartości środków zapachowych i barwników.
Produkt przebadany dermatologicznie. Kostka 200 g.

szt.

100

szt.

500

szt.

80
50 op.

Proszek do szorowania powierzchni w kuchni (blatów,
powierzchni chromowanych i emaliowanych), naczyń
11. kuchennych, urządzeń sanitarnych, glazur.
Proszek z zawartością aktywnego tlenu i mikrogranulek.
Op. 1 kg lub 500 g.

po 1 kg
lub
szt.

100 op.
po 500
g

12. Mydło szare malarskie - luzem. Wiaderko o poj. 10 kg.

kg

150

13. Odkamieniacz do urządzeń kuchennych. Op. 250 ml.

szt.

40
RAZEM

* Wykonawca jest zobowiązany do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie nazw producentów wyrobów
i ich nazw handlowych lub numerów katalogowych.

………………………… (miejscowość), dnia ………… 2018 r.

……………………………………………………
pieczątka i podpis osoby/ób upoważnionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy

