Rozdział II

...................................................
(pieczęć firmowa Wykonawcy)
FORMULARZ OFERTY
wraz z załączonymi formularzami
............................dnia……………

UNIWERSYTET WARSZAWSKI
WYDZIAŁ GEOLOGII
Al. Żwirki i Wigury 93
02-089 Warszawa

OFERTA
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym nr ZP/13/04/2018 na: „Dostawa środków czystości,
materiałów gospodarczych oraz wor ków foli owych na potrzeby Wydziału Geologii Uni wersytetu
Warszawskiego”

......................................................................................................................................................
/pełna nazwa firmy/imię i nazwisko Wykonawcy/
Należy wpisać informacje dotyczące wszystkich członków konsorcjum, określając kto pełni rolę pełnomocnika
(jeżeli dotyczy)
posiadając/ego/a siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy
......................................................................................................................................................
/ulica nr domu kod pocztowy miejscowość/
......................................................................................................................................................
/województwo powiat/
......................................................................................................................................................
/telefon /telefax/
.............................................................. . pl. ...........................@..................................................
Internet: http:/ e-mail
nr identyfikacyjny NIP ................................................., REGON ...............................................
PESEL (w następujących przypadkach: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub indywidualny
przedsiębiorca lub przedsiębiorstwo prywatne osoby fizycznej) ……………………………
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konto nr : ……………………………………………………………….
reprezentowana przez: .........................................................................................................................
będący płatnikiem podatku VAT, po zapoznaniu się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia oferujemy
wykonanie przedmiotu zamówienia:
Część nr 1
Cena brutto ( netto + obow iązujący podatek VAT): ............................zł
Cena netto ......................................................................................zł.
Należny podatek VAT …..% tj . ..........................................zł.
Część nr 2
Cena brutto ( netto + obow iązujący podatek VAT): .............................zł
Cena netto ......................................................................................zł.
Należny podatek V AT …..% tj . .............. ............................zł
1. Cena ofertowa uwzględnia wykonanie dostaw o standardach nie niższych niż określone w Specyfikacji.
2. Cena ofertowa zawiera wszystkie koszty związane z realizacja zamówienia.
3. Oferta zawiera propozycje wynagrodzenia ze wszystkimi jego składnikami i dopłatami – koszty związane
z całościowym wykonaniem przedmiotu zamówienia, obejmujące transport, dostarczenie na wskazane miejsce
w budynkach.
4. Termin (okres) realizacji przedmiotu zamówienia dla części I i II : do 31.12.2018 r. lub do wyczerpania wartości
umowy, w zależności od tego, co nastąpi szybciej.
5. Termin każdej dostawy częściowej dla części I i II wynosi nie dłużej niż …… dni roboczych (nie dłużej niż 5 dni
roboczych) od daty złożenia przez Zamawiającego zamówienia pocztą e-mail lub faksem.
6. Po zapoznaniu się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz warunkami umownymi zawartymi
w przekazanym wzorze umowy, oświadczamy, że przyjmujemy wszystkie warunki Zamawiającego bez
zastrzeżeń.
7. Udzielimy bezpłatnej gwarancji na przedmiot zamówienia na okres: ……….miesięcy dla części: 1 i 2 (nie mniej
niż 12 miesięcy) liczony od daty konkretnej dostawy częściowej i po wykonaniu protokolarnego odbioru przez
obydwie strony przedmiotu zamówienia.
8. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą w ciągu 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.
9. Dostawy objęte przetargiem wykonamy silami własnymi w zakresie ……………………………….., przy pomocy
podwykonawców w zakresie …………………………………( Formularz nr 6 )
10. W przypadku zatrudnienia podwykonawców, oświadczamy że ponosimy całkowitą odpowiedzialność za działanie
lub zaniechania wszystkich podwykonawców.
13. Oświadczamy, pod rygorem wykluczenia z postępowania, iż wszystkie informacje zamieszczone w naszej ofercie
i załącznikach do oferty są prawdziwe.
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14. Oświadczamy, że akceptujemy załączony do SIWZ wzór umowy.
15. Oświadczamy, że wypełniliśmy 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 postępowaniu.*
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).
* 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).

16. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym
przez Zamawiającego.
17. Do niniejszej oferty dołączono jako załączniki:
1) Formularz nr 1 – Oświadczenie Wykonawcy
2) Formularz nr 3 – Zobowiązanie innych podmiotów.
3) Formularz nr 4 – Wykaz głównych dostaw.
4) Formularz nr 5 – Informacja dotycząca powierzenia podwykonawcom określonego zakresu (część)
zamówienia lub wykonania zamówienia wyłącznie siłami własnymi.
5) Formularz nr 6 – Oświadczenie dot. oferowanych artykułów z załącznikiem nr 1a (część I) i 1b (część II)
6) Formularz nr 7 – Formularz asortymentowo-cenowy dla części I i części II
7) Formularz nr 8 – Spis treści (zalecane).

Miejscowość, data: …..........................
......................................................................
(pieczęć imienna i podpis Wykonawcy lub
osoby uprawnionej do reprezentacji
Wykonawcy)
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Zamawiający
UNIWERSYTET WARSZAWSKI
Wydział Geologii
Al. Żwirki i Wigury 93
02-089 Warszawa
Wykonawca:
………………………………………………….…………………
………………………………………………….…………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
………………………………………………….…………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

FORMULARZ NR 1
Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr ZP/13/04/2018 pn.: „Dostawa środków czystości, materiałów gospodarczych oraz wor ków
foliowych na potrzeby Wydziału Geologii Uniwersytetu Warsza wskiego”
prowadzonego przez Uniwersytet Warszawski, oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.
2) [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy Zamawiający przewidział wykluczenie Wykonawcy z postępowania
na podstawie ww. przepisu]
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp.

……………………………………………., data: …………………………
miejscowość
……………………………………………………….………
(pieczęcie imienne i podpisy osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………….
ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 1620 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24
ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………….……..…………………...........……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...........…………………..
……………………………………………., data: …………………………
miejscowość
……………………………………………………….………
(pieczęcie imienne i podpisy osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE
WYKONAWCA:

DOTYCZĄCE

PODMIOTU,

NA

KTÓREGO

ZASOBY

POWOŁUJE

SIĘ

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu,
tj.: ………………………………………………………………………………………………….………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
……………………………………………., data: …………………………

miejscowość
……………………………………………………….………
(pieczęcie imienne i podpisy osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam,

że

spełniam

warunki

udziału

w

postępowaniu

określone

przez

Zamawiającego

w ……..…………………………………………………………………..……………..…………………………………
(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w
postępowaniu).
……………………………………………., data: …………………………

miejscowość
………………………………………………….………
(pieczęcie imienne i podpisy osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego
w…………………………………………………………………………….…………...………………………
(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w
postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
w następującym zakresie: ……………………………………….……………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

……………………………………………., data: …………………………
miejscowość
……………………………………………………….………
(pieczęcie imienne i podpisy osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą
oraz zostały

przedstawione

z

pełną

świadomością

konsekwencji

wprowadzenia

Zamawiającego

w błąd

przy przedstawianiu informacji.

……………………………………………., data: …………………………
miejscowość
……………………………………………………….………
(pieczęcie imienne i podpisy osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcę)
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…………………………………
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

FORMULARZ NR 2
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr ZP/13/04/2018 na: „Dostawa środków czystości, materiałów gospodarczych oraz wor ków
foliowych na potrzeby Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego ”.

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI BĄDŹ BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI
DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
(na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy – Prawo zamówień publicznych)

Ja niżej podpisany................................................................................................................................

informuję, że:
1) nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634). należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634)
i w związku z tym składam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej *
1. …………………………………………………………………………………………......................
2. …………………………………………………………………………………………......................
3. …………………………………………………………………………………………......................
4. …………………………………………………………………………………………......................

Miejscowość, data: …..........................
......................................................................
(pieczęć imienna i podpis Wykonawcy lub
osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)

*właściwe zaznaczyć
grupa kapitałowa – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni
przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę
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................................................
(pieczęć firmowa Wykonawcy)
FORMULARZ NR 3
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr ZP/13/04/2018 na: „Dostawa środków czystości, materiałów gospodarczych oraz wor ków
foliowych na potrzeby Wydziału Geologii Uniwersytetu Warsz awskiego”

ZOBOWIĄZANIE

innych podmiotów na podstawie art. 22a ustawy
...................................................................................................................................................................
(nazwa firmy lub imię i nazwisko innego podmiotu)

...................................................................................................................................................................
(siedziba firmy lub miejsce zamieszkania innego podmiotu )

tel.:

…………………………, faks: ……………………, e-mail: …………………………
– zobowiązuję się oddać do dyspozycji Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………
(podać nazwę Wykonawcy, a w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia –
wszystkich Wykonawców składających wspólnie ofertę)

niezbędne zasoby na potrzeby realizacji zamówienia
1)

zdolności finansowe lub ekonomiczne (np.: sprawozdanie finansowe, roczny obrót, posiadane środki finansowe lub zdolność
kredytowa)*
a) ZAKRES
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….……...

2)

potencjał techniczny lub zawodowy ( np. wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, potencjał techniczny wykonawcy
lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie
jakości)*
a)

ZAKRES I OKRES UDZIAŁU INNEGO PODMIOTU PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..…...

b)

SPOSÓB WYKORZYSTANIA ZASOBÓW PRZY WYKONYWANIU ZAMOWIENIA
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Oświadczam, że znany jest mi fakt, że odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane.

Miejscowość, data: …..........................

......................................................................
(pieczęć imienna i podpis Wykonawcy lub
osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy
Przetarg nieograniczony ZP/13/04/2018
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.......................................................

(pieczęć firmowa Wykonawcy)
FORMULARZ NR 4
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr ZP/13/04/2018 na: „Dostawa środków czystości, materiałów gospodarczych oraz wor ków
foliowych na potrzeby Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego ”

WYKAZ GŁÓWNYCH DOSTAW
Nazwa i adres
Zamawiającego,
tel. kontaktowy

Nazwa przedmiotu
zamówienia

Lp.

Wartość
dostawy
brutto
w PLN

Data
wykonania

Doświadczenie
własne
Wykonawcy/
Wykonawca polega
na wiedzy i
doświadczeniu
innych podmiotów

1.

Własne / oddane do
dyspozycji*

2.

Własne / oddane do
dyspozycji*

3.

Własne / oddane do
dyspozycji*

Uwaga: Wykonawca jest zobowiązany wypełnić wszystkie rubryki
*niepotrzebne skreślić
Miejscowość, data: …..........................
......................................................................
(pieczęć imienna i podpis Wykonawcy lub
osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)
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........................................................

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

FORMULARZ NR 5
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr ZP/13/04/2018 na: „Dostawa środków czystości, materiałów gospodarczych oraz wor ków
foliowych na potrzeby Wydziału Geologii Uniwer sytetu Warszawskiego ”

Informacja dotycząca powierzenia podwykonawcom określonego zakresu (część) zamówienia,
lub wykonania zamówienia wyłącznie siłami własnymi
Oświadczam/y, że:
- powierzam/y * poniższym podwykonawcom wykonanie następującego zakresu zamówienia
Lp.

Podwykonawca
(pełna nazwa, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Zakres zamówienia

1
2
3
4

- nie powierzam/y * podwykonawcom żadnego zakresu zamówienia. Zamówienie wykonamy siłami własnymi.
*właściwe zaznaczyć
1.

2.

Należy wykazać (określić), jakie części zamówienia (zakres rzeczowy) Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom .
Jeżeli wykonawca będzie wykonywał zamówienie siłami własnymi, wówczas zakreśla, że wykona zamówienie siłami
własnymi.

Miejscowość, data: ….........................................
......................................................................

(pieczęć imienna i podpis Wykonawcy lub
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osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)

……………………...........……….

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

FORMULARZ NR 6
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr ZP/13/04/2018 na: „Dostawa środków czystości, materiałów gospodarczych oraz wor ków
foliowych na potrzeby Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego ”

OŚWIADCZENIE
Oświadczamy, że oferowane artykuły odpowiadają wszystkim wymaganiom określonym przez Zamawiającego i będą
odpowiednio zabezpieczone na czas transportu.
W Załączniku nr 1a Wykonawca zobowiązany jest podać nazwy oferowanego asortymentu dla części I
W Załączniku nr 1b Wykonawca zobowiązany jest podać nazwy oferowanego asortymentu dla części II

Miejscowość, data: ….........................................
......................................................................

(pieczęć imienna i podpis Wykonawcy lub
osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)
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Załącznik nr 1a dla części I
Do FORMULARZA NR 6
Lp.

Asortyment

Jednostka
miary*

Ilość

0,5 l

87

Mleczko do czyszczenia powierzchni emaliowanych,
ceramicznych, chromowanych i tworzyw sztucznych
np..kuchenek, zlewów, wanien, płytek ceramicznych, bez

1.

Spełnia/
Nie spełnia**
Spełnia/
Nie spełnia**

zapachu chloru. Opakowanie 500ml. Mleczko typu CIF
lub równoważne:

………………………………………………….
nazwa/producent***
Emulsja do ochrony i nabłyszczania zewnętrznych i

Spełnia/
Nie spełnia**

wewnętrznych posadzek marmurowych, lastrikowych,
gresowych, z kamienia naturalnego, terakoty, klinkieru.
Nadaje wysoki połysk bez polerowania.Chroni przed
wnikaniem brudu i wody w głąb podłoża.

2.

0,5 l

3

Zabezpiecza podłoże przed działaniem czynników
atmosferycznych. Opakowanie 500ml. Emulsja typu
Sidolux lub równoważna:

………………………………………………….
nazwa/producent***
Emulsja do mebli niewymagająca spłukiwania. Czyści i

Spełnia/
Nie spełnia**

chroni, pozostawiając połysk na twardych
powierzchniach. Opakowanie 250 ml. Emulsja typu

3.

Pronto lub równoważna:

4.

………………………………………………….
nazwa/producent***
Gąbki do zmywania z szorstką jedną stroną 10 x 7 cm;
opakowanie 10 szt.
Kij drewniany do szczotki -wkręcany (długość
standardowa)

5.

6.

Krem do rąk glicerynowy. Krem z witaminami o
działaniu regenerującym, natłuszczającym i
nawilżającym, aloesowy lub cytrynowy. Pojemność
100ml:

0,25 l

41

op.10szt.

39

szt.

15

szt.
100 ml

61

Spełnia/
Nie spełnia**
Spełnia/
Nie spełnia**
Spełnia/
Nie spełnia**

………………………………………………….
nazwa/producent***
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7.
8.

Kij do mopa sznurkowego wkręcany (długość
standardowa)
Mop sznurkowy okrągły – końcówka myjąca

szt.

4

szt.

26

5,0 l

77

0,5 l

20

Mydło w płynie posiadające właściwości antybakteryjne.
Myje i pielęgnuje skórę rąk i całego ciała. Neutralne dla
pH skóry. Zawiera glicerynę. Kolor mydła niebieski,

9.

Spełnia/
Nie spełnia**
Spełnia/
Nie spełnia**
Spełnia/
Nie spełnia**

zielony różowy. Opakowanie 5l.:

………………………………………………….
nazwa/producent***
Odrdzewiacz - odtłuszczacz do stali i żeliwa. Opakowanie
500ml. Preparat Fosol lub równoważny:

Spełnia/
Nie spełnia**

10.
………………………………………………….
nazwa/producent***
Odświeżacz powietrza w aerozolu. Odświeża

Spełnia/
Nie spełnia**

pomieszczenie i nadaje zapach w sypialniach, pokojach,
kuchniach i łazienkach pozostawiając przyjemny, świeży
zapach. Kombinacja wysokiej jakości substancji

11.

0,3 l

105

0,44 l

50

zapachowych i wody. Działa natychmiastowo. Różne
warianty zapachowe. Opakowanie 300ml:

………………………………………………….
nazwa/producent***

12.

Pasta woskowa do podłóg zawierająca wosk naturalny i
terpentynę. Opakowanie szklane pojemność 440 ml.
Pasta Miodowa lub równoważna:

Spełnia/
Nie spełnia**

………………………………………………….
nazwa/producent***

13.

Samopołyskowa Emulsja do PCV. Pasta emulsyjna do
pielęgnacji podłóg z tworzyw sztucznych, można ją
również stosować do innego rodzaju podłóg, w tym
drewnianych. Receptura oparta na wosku montanowym
zabezpiecza podłogę przed ścieraniem i szkodliwym
działaniem powietrza. Nadaje wysoki połysk. Nie
wymaga polerowania. Opakowanie 480 gr. Pasta ARA
lub równoważna:

Spełnia/
Nie spełnia**
0,48 l

80

………………………………………………….
nazwa/producent***

14.

Płyn do mycia szyb i luster. Usuwa brud i tłuste plamy
bez konieczności polerowania. Do mycia następujących
powierzchni: szkła, luster, płytek ceramicznych, stali
nierdzewnej, glazury, szyb samochodowych. Opakowanie
750 ml. Z rozpylaczem. Płyn Window lub równoważny :

Spełnia/
Nie spełnia**
0,75 l

10
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………………………………………………….
nazwa/producent***

15.

Płyn do mycia szyb i luster. Usuwa brud i tłuste plamy
bez konieczności polerowania. Do mycia następujących
powierzchni: szkła, luster, płytek ceramicznych, stali
nierdzewnej, glazury, szyb samochodowych. Opakowanie
750 ml. zapas. Płyn Window lub równoważny:

Spełnia/
Nie spełnia**
0,75 l

82

………………………………………………….
nazwa/producent***

16.

Płyn do mycia naczyń rozpuszcza tłuszcz i
zanieczyszczenia. Zapewnia lśniącą czystość naczyń. Ma
neutralną wartość pH. Opakowanie nie niej niż 5 litrów
typu Ludwik lub o parametrach równoważnych:

5,0 l

11

Spełnia/
Nie spełnia**

………………………………………………….
nazwa/producent***

17.

Płyn usuwający kamień, rdzę, osady z mydła, zacieki
wodne, tłuste plamy i inny oporny bród. Przeznaczony do
czyszczenia powierzchni ze stali nierdzewnej,
chromowanych, glazury, porcelitu, szkła, plastiku.
Opakowanie 450 ml. Płyn Cillit Kamień i Rdza lub
równoważny:

Spełnia/
Nie spełnia**
0,45 l

55

………………………………………………….
nazwa/producent***

18.

Płyn do ochrony i nabłyszczania laminowanych paneli
podłogowych. Nadaje wysoki połysk bez polerowania,
chroni panele przed zarysowaniami, zabezpiecza panele
przed wnikaniem wilgoci. Opakowanie 500ml. Płyn
Sidolux lub równoważny:

Spełnia/
Nie spełnia**
0, 5 l

35

………………………………………………….
nazwa/producent ***
Płyn do podłóg i mebli drewnianych. Czyści, usuwa kurz,

Spełnia/
Nie spełnia**

nawilża, odświeża, pielęgnuje. Do lakierowanych podłóg
drewnianych i mebli. Opakowanie 750 ml. Płyn Pronto

19.

0,75 l

81

lub równoważny:

………………………………………………….
nazwa/producent***
Płyn przeznaczony do mycia WC, umywalek, pisuarów i

Spełnia/
Nie spełnia**

innych ceramicznych urządzeń sanitarnych. Dzięki
własnościom bakteriobójczym pozostawia czystą i

20.

odkażoną powierzchnię. Zawiera: substancję czynną

0,7 l

200

kwas glikolowy - 1,5 g/kg. Opakowanie 750 ml. Płyn
Tytan lub równoważny:
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………………………………………………….
nazwa/producent***
Płyn do czyszcząco-dezynfekujący do WC. Zagęszczony
preparat ułatwiający czyszczenie urządzeń sanitarnych tj.
toalet, pisuarów, itp.. Opakowanie 750 ml. Płyn

21.

0,75 l

152

Domestos lub równoważny:

Spełnia/
Nie spełnia**

………………………………………………….
nazwa/producent***
Uniwersalny płyn do mycia powierzchni zmywalnych,

Spełnia/
Nie spełnia**

szybko usuwa tłuszcz i inne zabrudzenia pozostawiając
czyszczoną powierzchnię lśniąco czystą. Nie pozostawia
smug. Odpowiednio dobrana kompozycja zapachowa

22.

1,0 l

124

pozwala utrzymać przyjemny zapach przez długi
czas. Różne zapachy, opakowanie 1 l, Płyn typu Mors lub
równoważny:

………………………………………………….
nazwa/producent***
Płyn uniwersalny do mycia wszystkich zmywalnych

Spełnia/
Nie spełnia**

powierzchni podłóg, ścian, kafelek, blatów.
Antybakteryjny, o długotrwałym zapachu . Różne

23.

1,0 l

171

zapachy, opakowanie nie mniej niż 1 l, Płyn typu Sidolux
lub równoważny:

………………………………………………….
nazwa/producent***
Proszek do czyszczenia kuchni i łazienki. Czyszczenie

Spełnia/
Nie spełnia**

blatów kuchennych , ceramiki, kuchenek, powierzchni
chromowanej, powierzchni emaliowanych, umywalek,
wanien, zlewozmywaków. Nie rysuje powierzchni,

24.

0,5 kg

38

przywraca połysk, pozostawia świeży zapach.
Opakowanie 500gr. Proszek Ajax lub równoważny:

………………………………………………….
nazwa/producent***

25.

Rękawice gumowe flokowane, mocne, posiadające
antypoślizgową powłokę umożliwiającą komfortowe
użytkowanie. Rękawice typu Vileda lub równoważne:

Spełnia/
Nie spełnia**

…………………………………………
nazwa/producent***
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26.

27.

28.

29.
30.
31.

rozm. L

para

18

rozm. M
rozm. S

para
para

316
6

Aerozol przeciw kurzowi usuwa kurz, delikatnie czyści
nadając połysk bez smug. Produkt przeznaczony do
czyszczenia różnych powierzchni np. kamienia mebli,
drewna szkła, sprzętu RTV, pojemność 250 ml:

………………………………………………….
nazwa/producent***
Szczotka do zamiatania z włosiem naturalnym,
drewniana 30 cm , z gwintem prostopadłym na kij
wkręcany
Szczotka do zamiatania z włosiem naturalnym,
drewniana 60 cm , z gwintem prostopadłym na kij
wkręcany
Szczotka zmiotka drewniana z włosiem naturalnym
Szufelka plastikowa
Ściereczki domowe luz
ok. 32x38 cm

0,25 l

103

szt.

2

Spełnia/
Nie spełnia**

szt.

14

szt.

11

szt.

10

Spełnia/
Nie spełnia**
Spełnia/
Nie spełnia**
Spełnia/
Nie spełnia**

szt.

122

32.

Ściereczki szorstkie ok. 13x15 cm

szt.

2

33.

Ściereczki tetrowe ok. 59x79 cm

szt.

420

34.

Ściereczki kuchenne 45-50/65-70 bawełna lub len

szt.

26

35.

Ścierki do mycia szyb ok.34x50 cm, mikrofibra gładka

szt.

90

36.

Ścierki do podłogi wigoniowe ok. 55x78 cm

szt.

3

37.

Ścierki do podłogi wiskozowe ok.50x60 cm

szt.

206

38.

Ścierki z mikrofibrą ok.35x35 cm, frotte

szt.

12

op. a10

208

op. a10

169

Worki foliowe na śmieci 120 l
folia gruba a10,:

Spełnia/
Nie spełnia**

Spełnia/
Nie spełnia**
Spełnia/
Nie spełnia**
Spełnia/
Nie spełnia**
Spełnia/
Nie spełnia**
Spełnia/
Nie spełnia**
Spełnia/
Nie spełnia**
Spełnia/
Nie spełnia**
Spełnia/
Nie spełnia**
Spełnia/
Nie spełnia**

39.
………………………………………………….
nazwa/producent***
Worki foliowe na śmieci 60 l
folia gruba a10,:

Spełnia/
Nie spełnia**

40.
………………………………………………….
nazwa/producent***
Przetarg nieograniczony ZP/13/04/2018
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Worki foliowe na śmieci 35 l
folia gruba a15,:

op. a15

151

Spełnia/
Nie spełnia**

op. a15

38

Spełnia/
Nie spełnia**

szt.

7

Spełnia/
Nie spełnia**

41.
………………………………………………….
nazwa/producent***
Worki foliowe na śmieci 20 l
folia cienka a15, typu:

42.
………………………………………………….
nazwa/producent***
43.

Druciak kuchenny stalowy spiralny nierdzewny DUŻY
Środek do udrożniania rur i syfonów w instalacjach

Spełnia/
Nie spełnia**

kanalizacyjnych w formie żelu. Działa samoczynnie
usuwając zatory stałe i organiczne (w tym włosy).
Docierają do trudno dostępnych miejsc nawet przez

44.

0,5 l

29

stojącą wodę. Nie niszczy armatury, rur i uszczelek.
Likwiduje nieprzyjemne zapachy. Opakowanie 500 gr.
Żel Kret lub równoważny:

………………………………………………….
nazwa/producent***
*Uwaga:
1. W przypadku przeliczania wymaganej przez Zamawiającego ilości na proponowane przez Wykonawcę
opakowania, przeliczona ilość nie może być mniejsza niż wymagana przez Zamawiającego.
2. W przypadku ilości ułamkowej opakowania, wynikającej z odpowiedniego przeliczenia, należy ilość zaokrąglić
„w górę” do pełnego opakowania.
**Wykonawca musi skreślić „Spełnia” lub „Nie spełnia”
*** Pole obowiązkowe, należy wpisać nazwę i producenta oferowanego asortymentu
W pozycjach w których wskazano znaki towarowe Zamawiający dopuszcza składanie ofert na materiały równoważne, tzn. takie
które posiadają takie same lub lepsze właściwości, parametry techniczne, wydajność i trwałość jak wskazane.
W przypadku zaoferowania produktów równoważnych Wykonawca musi dołączyć do oferty dokumenty (oryginał lub kopię
poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę) potwierdzające ich równoważność do produktów wskazanych.
Dokumenty potwierdzające równoważność muszą być wystawione przez podmioty uprawnione do kontroli jakości towarów
będących przedmiotem niniejszego zamówienia oraz powinny zawierać wyniki badań potwierdzających posiadane przez
oferowane produkty równoważne takich samych parametrów technicznych jak wskazane.

Miejscowość, data: ….........................................
......................................................................

(pieczęć imienna i podpis Wykonawcy lub

osoby uprawnionej do reprezentacji
Wykonawcy)
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Załącznik nr 1b dla części II
Do FORMULARZA NR 6

Lp.

Asortyment

Jednostka
miary*

Ilość

0,5 l

6

Mleczko do czyszczenia powierzchni emaliowanych,
ceramicznych, chromowanych i tworzyw sztucznych np.
kuchenek, zlewów, wanien, płytek ceramicznych, bez

1.

Spełnia/
Nie spełnia**
Spełnia/
Nie spełnia**

zapachu chloru. Opakowanie 500ml. Mleczko typu CIF
lub równoważne:

………………………………………………….
nazwa/producent***
Mydło w płynie posiadające właściwości antybakteryjne.

Spełnia/
Nie spełnia**

Myje i pielęgnuje skórę rąk i całego ciała. Neutralne dla
pH skóry. Zawiera glicerynę. Kolor mydła niebieski,

2.

5,0 l

4

zielony różowy. Opakowanie 5l:

………………………………………………….
nazwa/producent***

3.

Płyn do mycia szyb i luster. Usuwa brud i tłuste plamy
bez konieczności polerowania. Do mycia następujących
powierzchni: szkła, luster, płytek ceramicznych, stali
nierdzewnej, glazury, szyb samochodowych
z alkoholem sort/bio typu W5 - z rozpylaczem
lub o parametrach równoważnych:

Spełnia/
Nie spełnia**
0,75 l

20

0,75 l

20

………………………………………………….
nazwa/producent***
Płyn przeznaczony do mycia WC, umywalek, pisuarów i
innych ceramicznych urządzeń sanitarnych. Dzięki
własnościom bakteriobójczym pozostawia czystą i
odkażoną powierzchnię. Zawiera: substancję czynną

4.

kwas glikolowy - 1,5 g/kg. Opakowanie 750 ml. Płyn do
wc sort/bio typu W5 lub o parametrach równoważnych:

Spełnia/
Nie spełnia**

………………………………………………….
nazwa/producent***
Płyn do mycia naczyń rozpuszcza tłuszcz i

Spełnia/
Nie spełnia**

zanieczyszczenia. Zapewnia lśniącą czystość naczyń. Ma

5.

neutralną wartość pH. Opakowanie nie niej niż 1 litr

1,0 l

20

typu Ludwik lub o parametrach równoważnych:
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………………………………………………….
nazwa/producent***
Płyn uniwersalny do mycia wszystkich zmywalnych

Spełnia/
Nie spełnia**

powierzchni podłóg, ścian, kafelek, blatów.
Antybakteryjny, o długotrwałym zapachu . Różne

6.

7.
8.
9.

1,0 l

20

szt.

3

Spełnia/
Nie spełnia**

szt.

3

Spełnia/
Nie spełnia**

op. 4 szt.

6

Spełnia/
Nie spełnia**

op. a10

100

Spełnia/
Nie spełnia**

op. a10

100

Spełnia/
Nie spełnia**

op. a15

300

Spełnia/
Nie spełnia**

zapachy, opakowanie nie mniej niż 1 l, Płyn typu Sidolux
lub równoważny:

………………………………………………….
nazwa/producent***
Szczotka zmiotka drewniana z włosiem naturalnym
Szufelka plastikowa
Ścierki z mikrofibrą ok.35x35 cm, frotte
Opakowanie 4 szt.
Worki foliowe na śmieci 160 l
folia gruba a10:

10.
………………………………………………….
nazwa/producent***
Worki foliowe na śmieci 60 l
folia gruba a10:

11.
………………………………………………….
nazwa/producent***
Worki foliowe na śmieci 35 l
folia cienka a15:

12.
………………………………………………….
nazwa/producent***

13.

Środek do udrożniania rur i syfonów w instalacjach
kanalizacyjnych w formie żelu. Działa samoczynnie
usuwając zatory stałe i organiczne (w tym włosy).
Docierają do trudno dostępnych miejsc nawet przez
stojącą wodę. Nie niszczy armatury, rur i uszczelek.
Likwiduje nieprzyjemne zapachy. Opakowanie 500 gr.
Żel Kret lub równoważny:

Spełnia/
Nie spełnia**
0,5 l

5

………………………………………………….
nazwa/producent***
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*Uwaga:
1. W przypadku przeliczania wymaganej przez Zamawiającego ilości na proponowane przez Wykonawcę
opakowania, przeliczona ilość nie może być mniejsza niż wymagana przez Zamawiającego.
2. W przypadku ilości ułamkowej opakowania, wynikającej z odpowiedniego przeliczenia, należy ilość zaokrąglić
„w górę” do pełnego opakowania.
**Wykonawca musi skreślić „Spełnia” lub „Nie spełnia”
*** Pole obowiązkowe, należy wpisać nazwę i producenta oferowanego asortymentu
W pozycjach w których wskazano znaki towarowe Zamawiający dopuszcza składanie ofert na materiały równoważne, tzn. takie
które posiadają takie same lub lepsze właściwości, parametry techniczne, wydajność i trwałość jak wskazane.
W przypadku zaoferowania produktów równoważnych Wykonawca musi dołączyć do oferty dokumenty (oryginał lub kopię
poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę) potwierdzające ich równoważność do produktów wskazanych.
Dokumenty potwierdzające równoważność muszą być wystawione przez podmioty uprawnione do kontroli jakości towarów
będących przedmiotem niniejszego zamówienia oraz powinny zawierać wyniki badań potwierdzających posiadane przez
oferowane produkty równoważne takich samych parametrów technicznych jak wskazane.

Miejscowość, data: ….........................................
......................................................................

(pieczęć imienna i podpis Wykonawcy lub
osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)
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…………………………………
(pieczęć firmowa Wykonawcy )
FORMULARZ NR 7
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr ZP/13/04/2018 na: „Dostawa środków czystości, materiałów gospodarczych oraz wor ków
foliowych na potrzeby Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego ”

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY DLA CZĘŚĆI I

Lp.

Asortyment

1

2
Mleczko do czyszczenia powierzchni

Jednostk Ilość* Cena jedn. Cena jedn. Cena całkowita
a
netto zł
brutto zł
brutto zł
miary*
kol. 4 x kol. 6
3
4
5
6
7

emaliowanych, ceramicznych,
chromowanych i tworzyw sztucznych
np..kuchenek, zlewów, wanien, płytek

0,5 l

87

0,5 l

3

0,25 l

41

1. ceramicznych, bez zapachu chloru.
Opakowanie 500ml. Mleczko typu CIF lub
równoważne:
………………………………………………
nazwa/producent
Emulsja do ochrony i nabłyszczania
zewnętrznych i wewnętrznych posadzek
marmurowych, lastrikowych, gresowych, z
kamienia naturalnego, terakoty, klinkieru.
Nadaje wysoki połysk bez
polerowania.Chroni przed wnikaniem
brudu i wody w głąb podłoża.
2. Zabezpiecza podłoże przed działaniem
czynników atmosferycznych. Opakowanie
500ml. Emulsja typu Sidolux lub
równoważna:
…………………………………………
nazwa/producent
Emulsja do mebli niewymagająca
spłukiwania. Czyści i chroni,
3. pozostawiając połysk na twardych
powierzchniach. Opakowanie 250 ml.
Emulsja typu Pronto lub równoważna:
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……………………………………………
nazwa/producent
Gąbki do zmywania z szorstką jedną stroną
4. 10 x 7 cm; opakowanie 10 szt.

op.10 szt

39

Kij drewniany do szczotki wkręcany (długość
5. standardowa)

szt.

15

szt.
100 ml

61

szt.

4

szt.

26

5,0 l

77

0,5 l

20

0,3 l

105

0,44 l

50

Krem do rąk glicerynowy. Krem z
witaminami o działaniu regenerującym,
natłuszczającym i nawilżającym, aloesowy
6. lub cytrynowy. Pojemność 100ml:
………………………………………………
nazwa/producent
Kij do mopa sznurkowego wkręcany (długość
7. standardowa)
8.

Mop sznurkowy okrągły – końcówka myjąca

Mydło w płynie posiadające właściwości
antybakteryjne. Myje i pielęgnuje skórę
rąk i całego ciała. Neutralne dla pH skóry.
Zawiera glicerynę. Kolor mydła niebieski,
9. zielony różowy. Opakowanie 5l:
………………………………………………
nazwa/producent
Odrdzewiacz - odtłuszczacz do stali i
żeliwa. Opakowanie 500ml. Preparat
10. Fosol lub równoważny:
………………………………………………
nazwa/producent
Odświeżacz powietrza w aerozolu.
Odświeża pomieszczenie i nadaje zapach w
sypialniach, pokojach, kuchniach i
łazienkach pozostawiając przyjemny,
świeży zapach. Kombinacja wysokiej
11. jakości substancji zapachowych i wody.
Działa natychmiastowo. Różne warianty
zapachowe. Opakowanie 300ml.:
………………………………………………
nazwa/producent
Pasta woskowa do podłóg zawierająca
wosk naturalny i terpentynę.
12.
Opakowanie szklane pojemność 440 ml.
Pasta Miodowa lub równoważna:
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………………………………………………
nazwa/producent
Samopołyskowa Emulsja do PCV. Pasta
emulsyjna do pielęgnacji podłóg z tworzyw
sztucznych, można ją również stosować do
innego rodzaju podłóg, w tym
drewnianych. Receptura oparta na wosku
montanowym zabezpiecza podłogę przed
13. ścieraniem i szkodliwym działaniem
powietrza. Nadaje wysoki połysk. Nie
wymaga polerowania. Opakowanie 480 gr.
Pasta ARA lub równoważna:

0,48 l

80

0,75 l

10

0,75 l

82

5,0 l

11

0,45 l

55

………………………………………………
nazwa/producent
Płyn do mycia szyb i luster. Usuwa brud i
tłuste plamy bez konieczności
polerowania. Do mycia następujących
powierzchni: szkła, luster, płytek
ceramicznych, stali nierdzewnej, glazury,
14. szyb samochodowych. Opakowanie 750
ml. Z rozpylaczem. Płyn Window lub
równoważny:
………………………………………………
…. nazwa/producent
Płyn do mycia szyb i luster. Usuwa brud i
tłuste plamy bez konieczności
polerowania. Do mycia następujących
powierzchni: szkła, luster, płytek
ceramicznych, stali nierdzewnej, glazury,
15. szyb samochodowych. Opakowanie 750
ml. zapas. Płyn Window lub równoważny:
………………………………………………
nazwa/producent
Płyn do mycia naczyń rozpuszcza tłuszcz i
zanieczyszczenia. Zapewnia lśniącą
czystość naczyń. Ma neutralną wartość
pH. Opakowanie nie niej niż 5 litrów typu
16. Ludwik lub o parametrach równoważnych:
………………………………………………
nazwa/producent
Płyn usuwający kamień, rdzę, osady z
mydła, zacieki wodne, tłuste plamy i inny
oporny bród. Przeznaczony do czyszczenia
powierzchni ze stali nierdzewnej,
chromowanych, glazury, porcelitu, szkła,
17. plastiku. Opakowanie 450 ml. Płyn Cillit
Kamień i Rdza lub równoważny:
…………………………………………
nazwa/producent
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Płyn do ochrony i nabłyszczania
laminowanych paneli podłogowych.
Nadaje wysoki połysk bez polerowania,
chroni panele przed zarysowaniami,
zabezpiecza panele przed wnikaniem
18. wilgoci. Opakowanie 500ml. Płyn Sidolux
lub równoważny:

0,5 l

35

0,75 l

81

0,7 l

200

0,75 l

152

1,0 l

124

…………………………………………….
nazwa/producent
Płyn do podłóg i mebli drewnianych.
Czyści, usuwa kurz, nawilża, odświeża,
pielęgnuje. Do lakierowanych podłóg
19. drewnianych i mebli. Opakowanie 750 ml.
Płyn Pronto lub równoważny:
………………………………………………
nazwa/producent
Płyn przeznaczony do mycia WC,
umywalek, pisuarów i innych
ceramicznych urządzeń sanitarnych.
Dzięki własnościom bakteriobójczym
pozostawia czystą i odkażoną
20. powierzchnię. Zawiera: substancję czynną
kwas glikolowy - 1,5 g/kg. Opakowanie
750 ml. Płyn Tytan lub równoważny:
………………………………………………
nazwa/producent
Płyn do czyszcząco-dezynfekujący do WC.
Zagęszczony preparat ułatwiający
czyszczenie urządzeń sanitarnych tj.
21. toalet, pisuarów, itp.. Opakowanie 750 ml.
Płyn Domestos lub równoważny:
……………………………………………
nazwa/producent
Uniwersalny płyn do mycia powierzchni
zmywalnych, szybko usuwa tłuszcz i inne
zabrudzenia pozostawiając czyszczoną
powierzchnię lśniąco czystą. Nie
22.

pozostawia smug. Odpowiednio dobrana
kompozycja zapachowa pozwala utrzymać
przyjemny zapach przez długi czas. Różne
zapachy, opakowanie 1 l, Płyn typu Mors
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lub równoważny:
……………………………………………
nazwa/producent
Płyn uniwersalny do mycia wszystkich
zmywalnych powierzchni podłóg, ścian,
kafelek, blatów. Antybakteryjny, o
długotrwałym zapachu . Różne zapachy,

1,0 l

171

0,5 kg

38

23. opakowanie nie mniej niż 1 l, Płyn typu
Sidolux lub równoważny:
………………………………………………
….nazwa/producent
Proszek do czyszczenia kuchni i łazienki.
Czyszczenie blatów kuchennych ,
ceramiki, kuchenek, powierzchni
chromowanej, powierzchni emaliowanych,
umywalek, wanien, zlewozmywaków. Nie
24. rysuje powierzchni, przywraca połysk,
pozostawia świeży zapach. Opakowanie
500gr. Proszek Ajax lub równoważny.:
………………………………………………
nazwa/producent
Rękawice gumowe flokowane, mocne,
posiadające antypoślizgową powłokę
umożliwiającą komfortowe użytkowanie.
Rękawice typu Vileda lub równoważne:
………………………………………………
nazwa/producent
25.
rozm. L

Para

rozm M

Para

rozm. S

Para

18
316
6

Aerozol przeciw kurzowi usuwa kurz,
delikatnie czyści nadając połysk bez smug.
Produkt przeznaczony do czyszczenia
różnych powierzchni np. kamienia mebli,

0,25 l

103

26. drewna szkła, sprzętu RTV, pojemność
250 ml:
……………………………………………
nazwa/producent
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27.

Szczotka do zamiatania z włosiem naturalnym,
drewniana 30 cm, z gwintem prostopadłym na
kij wkręcany

szt.

2

szt.

14

szt.

11

30. Szufelka plastikowa

szt.

10

31. Ściereczki domowe luz 32x38 cm

szt.

122

32. Ściereczki szorstkie 13x15 cm

szt.

2

33. Ściereczki tetrowe 59x79 cm
Ściereczki kuchenne 45-50/65-70 bawełna lub
34.
len
Ścierki do mycia szyb 34x50 cm, mikrofibra
35.
gładka

szt.

420

szt.

26

szt.

90

36. Ścierki do podłogi wigoniowe 55x78 cm

szt.

3

37. Ścierki do podłogi wiskozowe 50x60 cm

szt.

206

38. Ścierki z mikrofibrą 35x35 cm, frotte
Worki foliowe na śmieci 120 l
folia gruba a10:

szt.

12

op. a10

208

Szczotka do zamiatania z włosiem naturalnym,
drewniana 60 cm, z gwintem prostopadłym na
kij wkręcany
Szczotka zmiotka drewniana z włosiem
29.
naturalnym
28.

39.

……………………………………………
nazwa/producent
Worki foliowe na śmieci 60 l
folia gruba a10:

40.

……………………………………………
nazwa/producent

op. a10

169

op. a15

151

op. a15

38

szt.

7

0,5 l

29

Worki foliowe na śmieci 35 l
folia gruba a15:
41.

……………………………………………
nazwa/producent
Worki foliowe na śmieci 20 l
folia cienka a15:

42.

……………………………………………
nazwa/producent

Druciak kuchenny stalowy spiralny
43. nierdzewny DUŻY
Środek do udrożniania rur i syfonów w
44. instalacjach kanalizacyjnych w formie
żelu. Działa samoczynnie usuwając zatory
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stałe i organiczne (w tym włosy). Docierają
do trudno dostępnych miejsc nawet przez
stojącą wodę. Nie niszczy armatury, rur i
uszczelek. Likwiduje nieprzyjemne
zapachy. Opakowanie 500 gr. Żel Kret lub
równoważny:
………………………………………………
nazwa/producent
Suma kol. 7
…………………

*Uwaga:
1. W przypadku przeliczania wymaganej przez Zamawiającego ilości na proponowane przez Wykonawcę
opakowania, przeliczona ilość nie może być mniejsza niż wymagana przez Zamawiającego.
2. W przypadku ilości ułamkowej opakowania, wynikającej z odpowiedniego przeliczenia, należy ilość zaokrąglić
„w górę” do pełnego opakowania.
W pozycjach w których wskazano znaki towarowe Zamawiający dopuszcza składanie ofert na materiały równoważne, tzn. takie
które posiadają takie same lub lepsze właściwości, parametry techniczne, wydajność i trwałość jak wskazane.
W przypadku zaoferowania produktów równoważnych Wykonawca musi dołączyć do oferty dokumenty (oryginał lub kopię
poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę) potwierdzające ich równoważność do produktów wskazanych.
Dokumenty potwierdzające równoważność muszą być wystawione przez podmioty uprawnione do kontroli jakości towarów
będących przedmiotem niniejszego zamówienia oraz powinny zawierać wyniki badań potwierdzających posiadane przez
oferowane produkty równoważne takich samych parametrów technicznych jak wskazane.

Miejscowość, data: …..........................
......................................................................
(pieczęć imienna i podpis Wykonawcy lub
osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy
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FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY DLA CZĘŚĆI II

Lp.

Jednostk Ilość* Cena jedn. Cena jedn. Cena całkowita
a
netto zł
brutto zł
brutto zł
miary*
kol. 4 x kol. 6
3
4
5
6
7

Asortyment

1

2
Mleczko do czyszczenia powierzchni
emaliowanych, ceramicznych,
chromowanych i tworzyw sztucznych np.
kuchenek, zlewów, wanien, płytek

0,5 l

6

5,0 l

4

0,75 l

20

0,75 l

20

1. ceramicznych, bez zapachu chloru.
Opakowanie 500ml. Mleczko typu CIF lub
równoważne:
………………………………………………
nazwa/producent
Mydło w płynie posiadające właściwości
antybakteryjne. Myje i pielęgnuje skórę
rąk i całego ciała. Neutralne dla pH skóry.
Zawiera glicerynę. Kolor mydła niebieski,
2. zielony różowy. Opakowanie 5l.:
………………………………………………
nazwa/producent
Płyn do mycia szyb i luster. Usuwa brud i
tłuste plamy bez konieczności
polerowania. Do mycia następujących
powierzchni: szkła, luster, płytek
ceramicznych, stali nierdzewnej, glazury,
szyb samochodowych
3. z alkoholem sort/bio typu W5 - z
rozpylaczem
lub o parametrach równoważnych:
………………………………………………
nazwa/producent
Płyn przeznaczony do mycia WC,
umywalek, pisuarów i innych
ceramicznych urządzeń sanitarnych.
Dzięki własnościom bakteriobójczym
pozostawia czystą i odkażoną
4. powierzchnię. Zawiera: substancję czynną
kwas glikolowy - 1,5 g/kg. Opakowanie
750 ml. Płyn do wc sort/bio typu W5 lub o
parametrach równoważnych:
……………………………………………
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nazwa/producent
Płyn do mycia naczyń rozpuszcza tłuszcz i
zanieczyszczenia. Zapewnia lśniącą
czystość naczyń. Ma neutralną wartość

1,0 l

20

1,0 l

20

szt.

3

szt.

3

op. 4szt.

6

op. a10

100

op. a10

100

op. a15

300

0,5 l

5

5. pH. Opakowanie nie niej niż 1 litr typu
Ludwik lub o parametrach równoważnych:
………………………………………………
nazwa/producent
Płyn uniwersalny do mycia wszystkich
zmywalnych powierzchni podłóg, ścian,
kafelek, blatów. Antybakteryjny, o
długotrwałym zapachu . Różne zapachy,
6. opakowanie nie mniej niż 1 l, Płyn typu
Sidolux lub równoważny:
………………………………………………
nazwa/producent
Szczotka zmiotka drewniana z włosiem
7. naturalnym
8.
9.

Szufelka plastikowa
Ścierki z mikrofibrą 35x35 cm, frotte
Opakowanie 4 szt.
Worki foliowe na śmieci 160 l
folia gruba a10:

10.
……………………………………………
nazwa/producent
Worki foliowe na śmieci 60 l
folia gruba a10:
11.
……………………………………………
nazwa/producent
Worki foliowe na śmieci 35 l
folia cienka a15:
12.
……………………………………………
nazwa/producent
Środek do udrożniania rur i syfonów w
instalacjach kanalizacyjnych w formie
żelu. Działa samoczynnie usuwając zatory
13. stałe i organiczne (w tym włosy). Docierają
do trudno dostępnych miejsc nawet przez
stojącą wodę. Nie niszczy armatury, rur i
uszczelek. Likwiduje nieprzyjemne
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zapachy. Opakowanie 500 gr. Żel Kret lub
równoważny:
………………………………………………
nazwa/producent
Suma kol. 7
…………………

*Uwaga:
1. W przypadku przeliczania wymaganej przez Zamawiającego ilości na proponowane przez Wykonawcę
opakowania, przeliczona ilość nie może być mniejsza niż wymagana przez Zamawiającego.
2. W przypadku ilości ułamkowej opakowania, wynikającej z odpowiedniego przeliczenia, należy ilość zaokrąglić
„w górę” do pełnego opakowania.
W pozycjach w których wskazano znaki towarowe Zamawiający dopuszcza składanie ofert na materiały równoważne, tzn. takie
które posiadają takie same lub lepsze właściwości, parametry techniczne, wydajność i trwałość jak wskazane.
W przypadku zaoferowania produktów równoważnych Wykonawca musi dołączyć do oferty dokumenty (oryginał lub kopię
poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę) potwierdzające ich równoważność do produktów wskazanych.
Dokumenty potwierdzające równoważność muszą być wystawione przez podmioty uprawnione do kontroli jakości towarów
będących przedmiotem niniejszego zamówienia oraz powinny zawierać wyniki badań potwierdzających posiadane przez
oferowane produkty równoważne takich samych parametrów technicznych jak wskazane.

Miejscowość, data: …..........................
......................................................................
(pieczęć imienna i podpis Wykonawcy lub
osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy
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...............................................
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

FORMULARZ NR 8
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr ZP/13/04/2018 na: „Dostawa środków czystości, materiałów gospodarczych oraz wor ków
foliowych na pot rzeby Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego ”
SPIS TREŚCI

1.
2.
3.
4.

Formularz oferty wraz ze wszystkimi załącznikami zawiera ............ stron/kartek.

Miejscowość, data: …..........................
......................................................................
(pieczęć imienna i podpis Wykonawcy lub
osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy
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