
……………………………………. 

miejscowość, data 

Wykonawca: 

nazwa firmy:  

adres: 

NIP: 

 

Zamawiający: 

Zbąszyńskie Centrum Sportu, 

Turystyki i Rekreacji 

ul. Mostowa 10A 

64-360 Zbąszyń 

 

 

OFERTA CENOWA 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego dotyczącego zakupu artykułów chemicznych i 

przemysłowych, oferuję wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami zapytania ofertowego, 

za następującą cenę: 

Lp. Nazwa artykułu 
Przewidywana ilość 

sztuk 

Cena 

jednostkowa 

/brutto/ 

Cena 

łącznie 

/brutto/ 

1 Płyn uniwersalny Trix 5l 20 szt.   

2 
Ręczniki przemysłowe 1000 listków 100% celuloza 

biała /2 x bela/ 
12 szt. 

  

3 
Ręczniki kuchenne midi 100 m Velvet /opakowanie, 

6  szt./ 
15 op. 

  

4 
Ręczniki „zetki” zielone LAMIX /karton – 20 

paczek/ 
15 kartonów 

  

5 Ręczniki „zetki” białe LAMIX /karton – 20 paczek/ 5 kartony   

6 
Papier toaletowy Jumbo szary – duże rolki 

/opakowanie - 12 szt./ 
40 op. 

  

7 Odświeżacz Ba-cy-san 15 szt.   

8 
Rękawiczki gumowe, lateksowe /rozm. M/ 

pakowane po 100 szt. 
8 op. 

  

9 Proszek do prania koloru Bryza /opakowanie 6 kg/ 12 szt.   

10 Płyn Blitz Orange /10l/ 6 szt.   

11 Odświeżacz kwiatowy w płynie REMIX /0,6 l/ 8 szt.   

12 Wkład do mopa, zatrzaskowy, mikrofaza, 50 cm 8 szt.   

13 Wkład do mopa, zatrzaskowy, mikrofaza, 40 cm 8 szt.   

14 Wkład do mopa, zatrzaskowy, bawełna, 40 cm 10 szt.   



15 Ścierki z mikrofazy 50 x 70 20 szt.   

16 
Ścierki do mycia okien 40x40 Wipetech FERII z 

mikrofibra  
30szt. 

  

17 Płyn do mycia naczyń LUDWIK 5 L 7 szt.   

18 Płyn DOMESTOS 5 L 5 szt.   

19 Płyn do WC TYTAN 5L. 15 szt.   

20 Płyn do mycia AJAX 5 L. 15 szt.   

     

  Łącznie : 
 

……………….. zł 

 

……..………..zł 

 

 

Oświadczam, że: 

1. Oferuję wykonanie całości zamówienia za następującą cenę: 

kwota netto: …………….…….. zł.,  słownie ……...………………………………………  

kwota brutto: …….…….…….……zł., słownie …………………………………………… 

2. cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty związane z powyższym 

zamówieniem wraz z każdorazową dostawą zamówienia pod adres wskazany przez 

Zamawiającego. 

3. Dostawa stanowiąca przedmiot zapytania ofertowego będzie realizowana sukcesywnie 

w miarę zapotrzebowania, w terminie maj – grudzień 2019. 

4. Akceptuję warunki płatności zawarte w zapytaniu ofertowym. 

5. Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz 

uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

6. Określone w zapytaniu ofertowym wymogi co do przedmiotu zamówienia są przeze 

mnie spełnione i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia 

umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Posiadam stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie przedmiotu zamówienia, co 

pozwoli na terminowe i rzetelne wykonanie przedmiotu zamówienia. 

8. Uważam się za związanego z ofertą przez czas wskazany w zapytaniu ofertowym. 

 

Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym …………………………………… ,  

tel kontaktowy ………………………. 

 

 

…………………………………………. 

data i czytelny podpis wykonawcy 


