
Załącznik nr 1 do Zaproszenia – Formularz ofertowy 
 
…………………… 
  pieczątka firmy 

OFERTA 
 

złożona w odpowiedzi na Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty 
30 tys. euro na: „DOSTAWĘ ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH” znak sprawy 198/Z/ZP/2020 

Nazwa i adres wykonawcy:  

……………………………………………………………………………...………………………….………..…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…................................ 
nr faksu: ……………..……..…. nr tel …….……….……….…….. e-mail: ……….…….……………………. 
 
Zamawiający: Miejskie Centrum Medyczne „Polesie”,  ul. Andrzeja Struga 86, 90-557 Łódź. 

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia na następujących warunkach:  

Lp. Przedmiot zamówienia Nazwa produktu Wielkość opakowania 
Jednostka 

miary 
Szacunkowa ilość w 

okresie 12 m-cy 

Cena 
jednostkowa 

netto zł 

Wartość netto            
zł 

VAT               
% 

Wartość brutto                   
zł 

1 

Preparat alkoholowy do  szybkiej 
dezynfekcji małych powierzchni i miejsc 
trudnodostępnych ze spryskiwaczem o 

szerokim spektrum mikrobójczym,krótkim 
czasie ekspozycji 30 sekund.preparat nie 

może zawierać substancji drażniących 

  1L  spray szt 500         

2 

Preparat na bazie alkoholu etylowego 85% 
do higinicznej i chirurgicznej dezynfekcji 

rąk o szerokim spektrum 
bójczym,wirusobójczy,grzybobójczy,prątki 

grużlicy 

  500ml z pompką szt 250         

3 

Antyseptyki skóry przed 
iniekcjami.Preparat o szerokim spektrum 

mikrobójczym zawierający substancje 
pielęgnujące.Spektrum wirusy 

Noro,Adeno,Polio w czasie 30 sek. 

  100ml  z atomizerem   szt 200         

4 

Antyseptyki skóry przed 
iniekcjami.Preparat o szerokim spektrum 

mikrobójczym zawierający substancje 
pielęgnujące.Spektrum wirusy 

Noro,Adeno,Polio w czasie 30 sek. 

  250ml z atomizerem szt 250         



5 

Antyseptyki skóry przed 
iniekcjami.Preparat o szerokim spektrum 

mikrobójczym zawierający substancje 
pielęgnujące.Spektrum wirusy 

Noro,Adeno,Polio w czasie 30 sek. 

  1 L szt 200         

6 

Antyseptyki skóry przed 
iniekcjami.Preparat o szerokim spektrum 

mikrobójczym zawierający substancje 
pielęgnujące.Spektrum wirusy 

Noro,Adeno,Polio w czasie 30 sek. 

  250ml z atomizerem szt 200         

7 

Antyseptyki skóry przed 
iniekcjami.Preparat o szerokim spektrum 

mikrobójczym zawierający substancje 
pielęgnujące.Spektrum wirusy 

Noro,Adeno,Polio w czasie 30 sek. 

  1L szt 200         

8 

Bezalkoholowe chusteczki do mycia i 
dezynfekcji wyrobów 

medycznych(głowice usg) i powierzchni o 
szerokim spektrum mikrobójczym(warunki 
brudne)B,F,Tbc,V,BVDV,HBV,HCV,Noro 

  100szt. op 100         

9 
Chusteczki do dezynfekcji rąk i 

powierzchni-biobójcze 
  50szt op 200         

10 
Dozownik plastikowy. System zamknięty z 

ramieniem dozującym do opakowań-
1000ml 

    szt 50         

11 Płyn do dezynfekcji-system zamknięty   1L szt 50         

12 

Preparat na bazie pochodnych związków 
amonowych do dezynfekcji narzędzi i 

wyrobów medycznych o szerokim 
spektrum bójczym i niskim stężeniu 

roztworu roboczego 

  1L szt 60         

13 
Płyn do mycia i dezynfekcji wanien z 

hydromasażem 
  1L szt 12         

       
SUMA:   

(słownie wartość brutto: ..……………………………………...………………………………………….……….) 
1. Oświadczam, że cena oferty obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 
2. Oświadczam, że uzyskałam/em wszelkie niezbędne informacje konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty i podjęcia decyzji o jej złożeniu. 
3. Oświadczam, że zamówienie zrealizuję sam/przy udziale podwykonawców* w następującej części  ….………………………………………………………………………….. (zakres 

powierzonych prac). 



4. Oświadczam, że wypełniłam/em obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO** wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 
pośrednio pozyskałam/em w celu ubiegania się     o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*** 

5. Akceptuję załączony do Zapytania projekt umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązuję się  do zawarcia umowy na warunkach w nim określonych, w miejscu              
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. Uważam się związana/y niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. 
 
..................................................        …………………………….. 

miejscowość i data                  Wykonawca (podpis) 
 
 

*    Niepotrzebne skreślić 
** 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) 


