
                                    
         Załącznik Nr 1 do  

        Zaproszenia do złożenia oferty 
 

                    
 
        

 

                                         
miejscowość i data 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

 

 

Imię i nazwisko osób uprawnionych do składania oświadczeń woli: 

 

 

      Adresat: 

       

Gmina Konstantynów Łódzki 
ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki 
NIP: 7311993975  
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Konstantynowie Łódzkim  
ul. Słowackiego11, 95-050 Konstantynów Łódzki 
       

OFERTA 

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego, 

którego wartość nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 2 ust.1pkt. 1 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), na: „Zakup             

i dostawę artykułów chemicznych i sprzętów do utrzymania czystości  na potrzeby Miejskiego  

Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim’’ ul. Słowackiego 11 w okresie od dnia  

01.01.2022r. do dnia 31.12.2022 r.  

1. Oferuję wykonanie zamówienia 

• Za cenę netto ……………………………………………………………………………………………. zł 

(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… zł),  

podatek VAT o stawce ………………….. % , w kwocie …………………………………………………zł. 

 

 

pieczęć Wykonawcy 



wartość brutto …………………………………..…………………………………………. zł (słownie: 

……………………………………………………………………………………………………………………………….zł). 

• w terminie do …………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Wyrażam zgodę na 14 dniowy termin płatności w rozliczeniach z Zamawiającym. 

3. Udzielam na przedmiot zamówienia rękojmi za wady na okres ………………. m-cy oraz 

gwarancji jakości na ………………………..m-cy (jeżeli dotyczy). 

4. Do oferty załączam: 

Lp. produkt 
jednostka 

miary 
ilość 

cena 
jednostkow

a netto 

cena 
jednostkow

a brutto 

wartość brutto 
(ilość x cena 

jednostkowa) 

  SUMA         

1. 
Druciak metalowy duży w typie STELLA lub 
równoważny szt. 20       

2. 
Folia aluminiowa 50 m JAN NIEZBĘDNY lub 
równoważna szt. 15    

3. 
Gąbka kuchenna z fibrą A`5 w typie STELLA 
MAXI lub równoważna szt. 40    

4. Kij do MOP-a szt. 10    

5. 
Kostki toaletowe w koszyczku 40 g w typie 
DOMESTOS lub równoważne szt. 50    

6. 
Kostki WC zapas  w typie 40 g w typie  
DOMESTOS lub równoważne szt. 80    

7. 
Mleczko do czyszczenia 750 ml w typie CIF lub 
równoważne szt. 30    

8. MOP- zapas MIKR.PASKOWY lub równoważny szt. 40    

9. 
Mydło dezynfekcyjne do rąk  w typie VOIGT 5 l 
lub równoważne szt. 1    

10. 
Mydło w kostce  90 g w typie LUKSJA lub 
równoważne szt. 30    

11. 
Mydło w płynie 5l  w typie AVEA lub 
równoważne szt. 25    

12. 
Odświeżacz powietrza spray 300ml w typie 
GLADE lub równoważny szt. 70    

13. 
Papier do rąk listki w typie VELVET CELULOZA 
100%, 150 x 20 lub równoważny szt. 30    

14. 

Papier toaletowy biały 2 warstwowy A`8                   
w typie MOLA  BAWEŁNIANA BIEL lub 
równoważny  worki 24    

15. Papier toaletowy szary A`8 worki 10    

16. 
Płyn do czyszczenia dywanów i tapicerki 450 ml 
w typie VANISH lub  równoważny szt.  2    

17. 
 Płyn do dezynfekcji w typie DOMESTOS              
1250 ml lub równoważny szt. 80    

18. 
Płyn do mycia powierzchni 1l w typie AJAX, 
VOIGT lub równoważny szt. 70    

19. 
Płyn do mycia w zmywarce gastronomicznej             
w typie VIOIGT 10 l lub równoważny szt. 1    



20. 
Płyn do naczyń 5 l  w typie LUDWIK lub 
równoważny szt. 20    

21. 
Płyn do szyb  600-750 ml w typie VOIGT,  
LUDWIK lub równoważny szt. 25    

22. 
Płyn nabłyszczający do glazury podłogowej            
750 ml SIDOLUX lub równoważny szt. 6    

23. 
Płyn Spray do tłustych powierzchni 500 ml                
w typie VOIGR  lub równoważny szt. 6    

24. 
Płyn zmiękczający do tkanin 1400 ml w typie 
Sofin lub równoważny szt. 4    

25. 
Proszek do prania i dezynfekcji  5 kg w typie 
SEPTON lub równoważny kg 6    

26. 
Proszek do prania kolor  5,85 kg w typie BRYZA 
lub równoważny  szt. 5    

27. 
Ręcznik papierowy kuchenny  w typie MOLA lub 
równoważny szt. 30    

28. Rękawice nitrylowe L A`100 szt. 10    

29. 
Serwetki dekoracyjne  33x33, A`20 z motywem 
bożonarodzeniowym szt. 4    

30. 
Serwetki dekoracyjne 33x33, A`20 z motywem 
wielkanocnym szt. 4    

31. 
Serwetki dekoracyjne, trójwarstwowe 33x33, 
A`20, gładkie, bez wzoru szt. 2    

32. Serwetki gastronomiczne białe 17x17, A`500 szt. 10    

33. 
Spray do czyszczenia monitorów 20 ml w typie 
Sidolux lub równoważny szt. 5    

34. 
Spray do mebli 300 ml w typie PRONTO lub 
równoważny szt. 25    

35. Szczotka ( miotła) do zamiatania- bez kiji szt. 6    
36. Szczotka do WC z pojemnikiem szt. 6    
37. Szufelka ze zmiotką szt. 6       

38. 
Ścierki uniwersalne A`10 w typie Jan Niezbędny 
lub równoważne szt. 60    

39. Torby reklamówki 25/6/45 A`200 szt. 20    

40.  
Udrażniacz do rur w żelu 1 kg w typie Kret lub 
równoważny szt. 3    

41. Wiadro z wyciskarką  14 l szt. 10       

42. Woreczki foliowe 14/4/32 A`1000 szt. 5    

43. 
Worki na śmieci 120 A`10 L w typie GROSIK LD   
lub równoważne szt. 5       

44. 
Worki na śmieci 35 l A`15 w typie GROSIK LD 
lub równoważne szt. 100       

45. 
Worki na śmieci 60 l A`10 w typie GROSIK LD 
lub równoważne szt. 140    

 

 

                        ………………………………………………                                  

                             data, podpis i pieczęć Wykonawcy 



1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego oraz całością dokumentów stanowiących 

załączniki do zapytania ofertowego i uznaję się za związany określonymi w nim zasadami postępowania. 

2. Oświadczam, że cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu 

zamówienia oraz warunkami wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego. 

3. Posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 

posiadania takich uprawnień. 

4. Posiadam wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. 

5. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

6. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

7. Oświadczam, że nie jestem podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy 

przyjęciu, iż przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem przeprowadzeniem procedury 

wyboru Wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

c) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia opieki 

lub kurateli; 

d) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został 

określony przez IZ PO. 

8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się                      

o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu2. 

 

 

 

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

(miejscowość i data)                                                                                                                        (podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych)  

 

 

 

 
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). 
2W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 

informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego 

wykreślenie). 


