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Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 
 

 

…………………………...................       …………… dnia ……… 

/pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/      /miejscowość/ 

 

FORMULARZ OFERTOWY DO ROZEZNANIA RYNKU 

Oferta na: 

Dostawę środków czystości i ochrony osobistej na potrzeby Centrum Integracji Społecznej 
w Ropczycach, w ramach realizacji projektu pn. „Praca Rozwój Przyszłość”. 

 
Numer projektu: RPPK.08.01.00-18-0017/19 

Dane Wykonawcy: 

 

Nazwa Wykonawcy: 

 

 

 

 

Adres Wykonawcy:  

 

Nr telefonu, fax:  

 

NIP  

 

e-mail:  

 

Osoba do kontaktu: 
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Oferuję/-my wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w opisie zamówienia 
w następujących cenach 

Lp. Nazwa zamawianego asortymentu JM Ilość 
Cena brutto 
za szt./opak. 

Wartość 
brutto 

1.  Gąbka do naczyń/ zmywak kuchenny duży/opak.5szt Opak. 4    

2.  
Ścierka gąbczasta, 100% celuloza, bardzo chłonna, 
wytrzymała, nie pozostawia pyłków na czyszczonych 
powierzchniach /opak. 3 szt. 

opak. 4  
  

3.  Ścierka z mikrofibry, 40x40 cm /opak. 3 szt. Opak 1    

4.  Zmywak do szorowania garnków plastikowy /opak. 3 
szt. Opak 4    

5.  Ściereczki wiskozowe, antybakteryjne, dopuszczone 
do kontaktu z żywnością, 40 szt. w rolce Rolka 1    

6.  
Ściereczka uniwersalna, miękka i bardzo chłonna, nie 
zostawia pyłków na czyszczonych powierzchniach, 
30 cm x 30 cm /opak. 20 szt. 

opak. 2  
  

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

8.  Ręcznik- czyściwo w rolkach, 2 warstwowe, białe, 
celuloza, 200 m /opak. 2 szt.  Opak 8   

9.  Ręcznik ZZ celuloza, 2 warstwowy, klejony, biały, 
wymiary 23x22 , 3000 szt. w kartonie karton 3   

10.  
Rękawice nitrylowe bezpudrowe,  rozmiar S,M,L 

100 szt 
Opak 2 

  

11.  Serwetki białe gastronomiczne do serwetników 
15x15 500szt Opak 5   

12.  Worki na odpady mocne LDPE, 120 l /rolka 25 szt. rolka 1   

13.  Worki na odpady mocne LDPE, 60 l /rolka 50 szt. rolka 1   

14.  Worki na odpady mocne LDPE 35l/rolka 50 szt. rolka 2   

15.  Miotła, sztywny długi włos, kij drewniany lub Szt. 1   
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metalowy 

16.  

Płyn do mycia szyb i powierzchni szklanych, nie 
pozostawiający smug, zawierający alkohol 

1 l ze spryskiwaczem 

5l 

Szt. 

 

1  

1  

 

  

17.  
Mydło w płynie antybakteryjne, nawilżające, 
wygładzające 5 l 

Szt.  

1  

  

18.  

Płyn do szybkiej dezynfekcji powierzchni odporny na 
wodę, do wszelkich powierzchni podłogowych 
i ponad podłogowych (lada, stoły), oraz urządzeń 
(komory chłodnicze, bemary itp.), bakteriobójczy, 
wirusobójczy, gotowy do użycia,  

1l ze spryskiwaczem 

5l 

Szt.  

 

 

1 

1 

  

19.  

Płyn do mycia naczyń typu Fairy, pH neutralne dla 
skóry, gęsty,  

450 ml 

5l 

szt. 

 

1  

1  

  

20.  

Proszek do prania  do koloru, do białego 5 kg 
 

 

Szt. 

1  

  

21.  

Spray do mebli typu Pronto, czyszczący drewno, 
sklejkę, zapobiegający osadzaniu się kurzu 
250/300ml 

 

Szt. 

Szt. 

1  

  

22.  Kostka toaletowa do WC z zawieszką, typu „Bref” Szt. 8    

23.  Neutralizator zapachów skoncentrowany, bardzo 
wydajny, różne zapachy poj. 500 - 750ml 

Szt. 1    

24.  Wkłady do odświeżacza 250 ml , puszka, spray, 
wystarczający na 60 dni,  

Szt. 3   
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Zestaw 6+250ml 

Sztuka 250 ml 

 

25.  

Ścierki kuchenne 

Szt. 

 

5  

 

  

26.  Szczotka do mycia garnków z rączką Szt. 15   

27.  Mop płaski z mikrofibry obrotowy + kij +wiadro (typu 
vileda) 

Szt. 3   

28.  Mop paskowy wiskozowy, chłonny, wytrzymały, kij 
drewniany, wiadro  z nakładką do wyciskania Kpl. 3   

29.  Zmiotka i szufelka na kiju typu „LEŃ”, szufelka 
niezamykana Kpl. 6   

30.  
Zmiotka i szufelka tradycyjna, wytrzymała 

Szt. 10   

31.  
Środek do czyszczenia uniwersalny do podłóg, do 
mycia powierzchni wodoodpornych, alkoholowy, do 
mycia ręcznego i maszynowego, 10l 

 szt. 10 
  

32.  

Środek do codziennego mycia urządzeń sanitarnych, 
do powierzchni odpornych na działanie kwasów 
(kabiny prysznicowe, płytki, urządzenia sanitarne, 
stal nierdzewna, umywalki) na bazie kwasu 
sulfamidowego, Koncentrat 10l 

Szt. 10 

  

33.  

Środek do WC Żel do kamienia, rdzy na bazie kwasu 
solnego, czyszcząco – dezynfekujący, zabija 
wszelkie gatunki bakterii, wirusów i grzybów, 
zapobiegający powstawaniu kamienia 

10l 

Szt. 10 

  

34.  Żel lub płyn do dezynfekcji rąk bakteriobójczy, 
wirusobójczy, do dezynfekcji rąk w kuchni, 5l Szt. 10   

35.  Płyn do płukania tkanin do koloru, do białego 4-5 l, 
gęsty Szt. 15   

36.  Mleczko czyszczące do manualnego czyszczenia 
zastawy stołowej, garnków, powierzchni, kuchenek i 

Szt.    
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zlewów we wszystkich obszarach przetwórstwa 
żywności takich jak zakłady zbiorowego żywienia, 
zakłady przetwórstwa mięsa czy piekarnie, nie 
powodujące zarysowań  

1l 

5l 

 

 

15 

5 

37.  Udrażniacz do rur w granulkach 500 g Szt. 10   

38.  

Płyn do czyszczenia grilla, piecyków i piekarników 
działanie odtłuszczające, myjący silne zabrudzenia 
bez szorowania, do mycia na zimno i na ciepło 

1l z dozownikiem 

5l 

szt. 

 

 

10 

5 

  

39.  Profesjonalny Środek do mycia w zmywarkach 10 l Szt. 10   

40.  Sól próżniowa w tabletkach25 kg szt. 10   

41.  Środek nabłyszczający do automatycznych 
zmywarek do każdej twardości wody, 10 l, rolka 10   

42.  
Odkamieniacz do urządzeń grzewczych bez 
zapachu, nie pieniący się, do ekspresów do kawy, 
czajników, pralek, zmywarek itp.10l 

Szt. 10 
  

CZĘŚĆ 2 

43.  Zapas na mop płaski do paneli kpl 1    

44.  Zapas do mopa paskowego wiskozowy do płytek, 
chłonny, wytrzymały 

Szt. 1    

45.  Folia aluminiowa min.150m, 30 cm szer., duża, gruba Kpl 2    

46.  Folia spożywcza  min. 300m, 30 cm szer., duża szt. 1    

47.  Papier do pieczenia dwustronnie silikonowany, szer. 
38cm, min. 50m szt. 1    

48.  Woreczki foliowe na mrożonki, mocne, 30x40cm min. 
50szt 

szt. 2  
  

49.  Koncentrat do prania dywanów i tapicerek do prania Szt.    

mailto:cisropczyce@wp.pl


 
Projekt „Praca Rozwój Przyszłość” w ramach RPO WP 2014-2020 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

 
Projekt „Praca Rozwój Przyszłość” 

Centrum Integracji Społecznej, ul. Sucharskiego 105, 39-100 Ropczyce 
e-mail: cisropczyce@wp.pl 

 www.caritas.rzeszow.pl/projekty 

St
ro

na
6 

 

 

 

 

………………………………………………………………… 

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/ 

maszynowego i ręcznego, do dywanów i tapicerek, 
niepieniąca się, bezpieczne działanie czyszczące 
typu Karcher 

1l 

5l 

 

 

10 

2 
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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 zakup środków czystości i 
ochrony osobistej na potrzeby projektu pn. „Praca Rozwój Przyszłość” 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. 

 

 

………………………………………………………………… 

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/ 
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