Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

…………………………...................

…………… dnia ………

/pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/

/miejscowość/

FORMULARZ OFERTOWY DO ROZEZNANIA RYNKU NR 1/DDP/2020
Oferta na dostawę środków higieny osobistej, środków czystości, przyborów toaletowych i inne
przedmiotów niezbędnych do higieny osobistej UP na potrzeby projektu pn. „Dzienny Dom Pomocy
w Zagorzycach”

Numer projektu: RPPK.08.03.00-18-0078/19
Dane Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

Nr telefonu, fax:

NIP

e-mail:

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty z dnia 15.06.2020 r. ja niżej podpisana/y /my, niżej
podpisani, niniejszym oświadczam/y, co następuje:
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Osoba do kontaktu:

1. Oferuję/-my wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami i wymaganiami
określonymi przez Zamawiającego w rozeznaniu rynku.
2. Spełniam/-y wymagane przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu
oraz zobowiązuję/-emy się do przedstawienia na wezwanie oświadczeń i dokumentów
potwierdzających spełnienie tych warunków.
3. Potwierdzam/-y, że cena podana w ofercie uwzględnia wszystkie koszty wykonania
zamówienia.
4. Potwierdzam/-y, że zapoznałem/-am/-liśmy się z treścią zaproszenia do złożenia oferty,
przyjmujemy warunki w nim zawarte i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.
5. Oświadczam/-y, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i prawdziwe.
6. Oświadczam/y, że zobowiązujemy się do zawarcia umowy z Zamawiającym według wzoru
przedłożonego przez Zamawiającego, w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego.
7. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanego/ych niniejszą ofertą na czas wskazany
w zapytaniu ofertowym.
8. Oświadczam, że wypełniłem oraz zobowiązuję się w przyszłości wypełniać obowiązki
informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane RODO, wobec osób fizycznych, od których dane
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu.1

1

W 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).
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9. Załączam/-y wymagane załączniki.

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z cenami wskazanymi w poniższej tabeli

1.

Gąbka do mycia naczyń /opak.10
szt.

opak.

5

2.

Miotła plastikowa 150 cm typu
Vileda

szt.

2

3.

Miotła uliczna PCV z kijem;
długie, twarde włosie( szeroka)

szt.

2

4.

Kostka toaletowa do WC
z zawieszką, typu „Bref”

szt.

16

5.

Kosz uchylny 15 l

szt.

7

6.

Kosz uchylny 25 l

szt.

3

7.

Zestaw koszy kuchnia
segregacja

szt.

3

8.

Kosz łazienkowy 4 l

szt.

3

9.

Odkamieniacz

szt

2

10.

Zmiotka i szufelka na kiju

szt.

2

11.

Zmiotka i szufelka

szt.

2

12.

Mleczko do czyszczenia
i szorowania powierzchni, nie
powoduje zarysowań typu „CIF”,
poj. 780 ml

szt.

10

13.

Mop płaski typu Vileda + wiadro

szt.

2

14.

Mop - zapas

szt.

2

15.

Miski( miednice)

szt.

3

lp

cena brutto
cena brutto za
za zamawiajedn. miary
ną ilość
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asortymentu

16.

Wycieraczka

Szt.

3

17.

Mydło w płynie do mycia rąk,
poj. 5 l

szt.

6

18.

Neutralizator zapachów
skoncentrowany, bardzo
wydajny, różne zapachy poj. 500
ml

szt.

3

19.

Odświeżacz powietrza w
aerozolu 300 ml – różne zapachy

szt.

4

20.

Papier toaletowy, duży, biały,
2 warstwowy, śr. 18 cm /opak.12
szt.

opak.

20

21.

Płyn do mycia naczyń typu Pur,
poj. 1 l

szt.

3

szt.

2

23.

Płyn do mycia szyb w sprayu, nie
pozostawiający smug,
zawierający alkohol typu „CLIN”,
poj. 500 ml

szt.

10

24.

Płyn do podłogi, uniwersalny
myjący, różne zapachy, poj.5 l

szt.

4

25.

Podajnik na papier toaletowy –
mieszczący rolkę o maks. śr.
19,5 cm, wykonany z tworzywa,
zamykany na kluczyk

szt.

4

26.

Podajnik na ręczniki składane pojemność do 500 listków,
wykonany z tworzywa, zamykany
na kluczyk

szt.

7

27.

Dozownik na mydło w płynie 400
ml

szt.

7

28.

Preparat w sprayu do mebli,
zapobiega osadzaniu się kurzu

szt.

3

Płyn do mycia naczyń
22.
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poj. 5 l

typu „PRONTO”, poj. 250 ml
Ręcznik kuchenny w rolkach,
2 warstwowy, kolor biały /opak. 2
szt.

opak.

25

30.

Ręcznik papierowy składany
biały, w kartonie 20 op. x 200
listków

karton

40

31.

Rękawice gumowe, gospodarcze
- rozmiar S, M, L

szt.

10

32.

Serwetki dwuwarstwowe,
składane, wym. 33 cm x 33cm
/opak. 20 szt. różne kolory i
motywy

opak

10

33.

Szczotka do WC z ociekaczem,
wykonana z PCV

szt.

4

34.

Serwetki małe białe do
serwetników

szt

10

35.

Serwetniki

szt.

6

36.

Ściereczka uniwersalna, miękka
i bardzo chłonna, nie zostawia
pyłków na czyszczonych
powierzchniach, 30 cm x 30 cm
/opak. 20 szt.

opak.

10

37.

Ściereczki gąbczaste, bardzo
chłonna, nie pozostawia pyłków
na czyszczonych
powierzchniach, /opak. 3 szt.

opak.

20

38.

Ścierka podłogowa, dobrze
chłonna, wym. 60 cm x 80 cm

szt.

8

39.

Antybakteryjny płyn do mycia
sanitariatów z spryskiwaczem 1 l

szt.

2

40.

Udrażniacz do rur, w granulkach
typu „KRET”, poj. 250g

szt.

3
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29.

41.

Wiaderko, wykonane z mocnego
plastiku, poj. 10 l

szt.

2

42.

Worki na śmieci, 120 l /rolka 25
szt.

rolka

20

43.

Worki na śmieci, 60 l /rolka 50
szt.

rolka

20

44.

Worki na śmieci 15l/rolka 50 szt.

rolka

20

45.

Żel do toalet typu
„DOMESTOS”,, zagęszczony,
czyszcząco – dezynfekujący,
zabija wszelkie gatunki bakterii,
wirusów i grzybów, zapobiega
powstawaniu kamienia,
substancja czynna – podchloryn
sodu, różne zapachy, poj. 1,25 l

szt.

10

46.

Antybakteryjny płyn do mycia
sanitariatów 5 l

szt.

3

47.

Profesjonalny Środek do mycia w
zmywarkach 10 l

szt.

3

48.

Płyn do nabłyszczania w
zmywarkach 5 l

szt.

1

49.

Wieszaki na ścierki PCV

szt.

3

50.

Ścierki kuchenne

szt.

15

51.

Czyściki metalowe do garnków

szt.

10

52.

Lepy na muchy

szt.

5

RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO ……………………….………….…………………………… zł

(data i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy)
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( SŁOWNIE : ……………………………………………………………………………………….)

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

OŚWIADCZENIE
o braku powiązań kapitałowych i osobowych

……………………………...

…..……… dnia ……

/pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/

/miejscowość/

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę środków higieny
osobistej, środków czystości, przyborów toaletowych i inne przedmiotów niezbędnych do higieny
osobistej UP na potrzeby projektu pn. „Dzienny Dom Pomocy w Zagorzycach” oświadczam, że
Wykonawca, którego reprezentuję, nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub
kapitałowo, przy przyjęciu, iż przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemnie
powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające
w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli.
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/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/
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