
ZAŁĄCZNIK NR 2 – FORMULARZ OFERTOWY 

 
Szkoła Podstawowa nr 16. Fryderyka Chopina w Lublinie 

ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin 

 
Nawiązując do zapytania ofertowego na sprzedaż i dostawę artykułów do utrzymania czystości : 

1. Składamy ofertę na sprzedaż i dostawę zgodnie ze specyfikacją  - załącznik nr 1. 

2. Oferowany koszt zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

3. Oferta cenowa: 

 

Lp Nazwa asortymentu 
Liczba sztuk/ 

opakowań 

Oferowana 

cena netto 

za sztukę/ 

opakowani

e 

Wartość 

netto 

[zł] [zł] 

1. E Ecofloor Fresh (trzy produkty w jednym) płyn do mycia 

podłóg, 10l. 
10 szt. 

  

2.  Mleczko do czyszczenia Cif 750 ml 15 szt.   

3.  Odświerzacz do powietrza Brait Magic 425 g. 15 szt   

4. Pieluchy te trowe Pieluchy tetrowe 100 szt.   

5.  Płyn do mycia naczyń, usuwający tłuszcze, o zapachu 

miętowym, ulegający biodegradacji, posiadający atest PZH, 

Ludwik, op.5l. 

10 szt. 

  

6.  Płyn uniwersalny do mycia powierzchni zmywalnych, 

usuwający brud, zapewniający ochronę Ajax Floral Fiesta 

(o zapachu bzu), op. 1 l. 

36 szt. 

  

7.  Płyn do mycia szyb, spryskiwacz Clin Windows, op.500 ml 30 szt.   

8.  Płyn przeznaczony do mycia szyb i wszelkich nadających 

się do mycia powierzchni np. ram okiennych, parapetów, 

drzwi, luster, glazury, powierzchni plastikowych, mebli 

łazienkowych i kuchennych, Clin, op. 750 ml. 

30 szt. 

  

9.  Płyn do czyszczenia tapicerki i dywanów MORS, op.500 ml 3 szt.   

10.  Płyn do toalet Tytan - 700 g. 50 szt.   

11.  Płyn zagęszczony do mycia WC, czyszcząco-

dezynfekujący, bakteriobójczy, z atestem PZH, Domestos  

op. 750 ml. 

50 szt. 

  

12.  Płyn do płukania tkanin, ulegający biodegradacji, op. 4 l. 3 szt.   

13.  Płyn do WC Sansed Podwójna siła (leśny) – płyn do mycia  

i dezynfekcji urządzeń sanitarnych, usuwa kamień i rdzę -  

500 ml 

50 szt. 
  

14.  Proszek do prania tkanin białych 20 szt.   

15.  Rękawice gospodarcze – rozmiar „M”  50 par   

16. SSte laż Stelaż do mopa (40 cm) 2 szt.   

17. Ś Ścierki do wycierania naczyń – bawełna (45x65cm) 10 szt.   

18.  Ścierka do podłogi, szara, rozmiar 60 cm x 80 cm 50 szt.   

19.  Sciereczka z mikrofibry 30x30 cm 30 op.   

20.  Środek do usuwania kamienia i rdzy, żel Cilit  kamień  

i rdza, op. 420 g. 
36 szt. 

  

21.  Środek czyszczący Lavatory cleaner (Yplon)  60 szt.   

22.  Worki do odkurzacza Zelmer KM 49.4220 3 op.   

23.  Zestaw do zamiatania „senior”. 4 szt.   

Razem netto:  

 

……………………………                              …………………………….. 



 

               Data i podpis upoważnionej osoby     Pieczęć firmowa 


