
 

Rzetnia, dnia 09.03.2022 

DPS.DAG.261.3.2022 

 

Dom Pomocy Społecznej w Rzetni 

 

ZAPRASZA 

do złożenia propozycji cenowej dotyczącej sukcesywnych dostaw następujących artykułów na potrzeby DPS w Rzetni 

 pakiet 1 - środki czystości  

pakiet 2 – artykuły gospodarcze 

pakiet 3 – specjalistyczne środki dezynfekujące 

pakiet 4 – artykuły jednorazowe 

pakiet 5 – rękawice 

 

    Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów w/w pakietów  na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rzetni w asortymencie 

i ilościach określonych szczegółowo w tabelach asortymentowo-cenowych. Dostawca gwarantuje wysoką jakość sprzedawanych  

i dostarczanych towarów oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za ich przydatność do użycia. 

1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: 

    - należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, 

    - na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres dostawcy oraz napis „Propozycja cenowa dot. dostaw…..” –   

wpisać nazwę pakietu, na który składana jest oferta, 

    - ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie, 

    - ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, 

    - ma obejmować wszystkie artykuły danego pakietu, Ofertę można złożyć na wybraną ilość pakietów (od 1 do 5) 

    - Zamawiający dopuszcza również składanie ofert drogą elektroniczną na adres: zamowienia@dpsrzetnia.pl 

2. Wymagany termin realizacji umowy od dnia podpisania umowy do 31.12.2022. 

3. Termin płatności – 21 dni od daty wystawienia faktury. 

4. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie kierował się kryterium: 

    - cena 100% 

5. Wykonawca składający propozycję cenową, składa następujące dokumenty: 

- formularz ofertowy wg załączonego wzoru, 

- oświadczenie Wykonawcy, że spełnia następujące warunki wg załączonego wzoru: 



 

 * posiada kompetencje i uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek 

ich posiadania, 

 * dysponuje odpowiednimi zdolnościami technicznymi i zawodowymi do wykonania niniejszego zamówienia, 

 * znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

 * nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 6. Opis sposobu obliczenia ceny: 

    W cenę należy wliczyć: 

     - wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia, 

     - obowiązujący podatek od towarów i usług VAT 

Ceny hurtowe asortymentu zostaną ustalone w tabeli asortymentowo-cenowej. Ceny hurtowe poszczególnych artykułów muszą być stałe  

w trakcie trwania umowy zgodnie z tabelą asortymentowo cenową. Zamawiający nie zobowiązuje się do wykorzystania całej szacunkowej 

ilości zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu w ramach zawartej umowy innych materiałów (nie wymienionych  

w załączniku tabeli asortymentowo-cenowej) należących do tej branży po cenach określonych w aktualnym cenniku Dostawcy. Zamawiający 

dopuszcza możliwość zwiększenia ilościowego przedmiotu zamówienia, zmiany te nie będą wymagać aneksu do umowy. 

Po podpisaniu umowy Dostawca zobowiązany jest dostarczyć aktualne karty charakterystyki środków czystości i środków dezynfekujących. 

7. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną. Dostawy powinny odbywać się na koszt i odpowiedzialność Dostawcy,  

w terminach wspólnie ustalonych przez Zamawiającego i Dostawcę 

8. Wypełnioną ofertę prosimy dostarczyć do siedziby Zamawiającego – Rzetnia 87, 63-600 Kępno lub drogą elektroniczną na adres 

zamowienia@dpsrzetnia.pl do dnia  17.03.2022 do godz. 9:00 

9. Osoba uprawniona do kontaktów z Oferentami: Agnieszka Szczepaniak 

10. Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem ustawy Prawo zamówień publicznych. 

   Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą 130 000 zł, postępowanie jest prowadzone bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 11     

września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, zgodnie z Regulaminem udzielania przez jednostki organizacyjne Powiatu Kępińskiego 

zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 130 000 złotych netto (Uchwała Nr 218.VI.2021 Zarządu 

Powiatu Kępińskiego z dnia 22 lutego 2021r.) 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania jeśli cena najkorzystniejszej oferty przekracza środki zaplanowane na 

ten cel w budżecie. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

Pełna dokumentacja zapytania ofertowego znajduje się na stronie BIP: bipdps.powiatkepno.pl zakładka: zamówienia publiczne. 

12. Obowiązek informacyjny RODO 

W zakresie niniejszego postępowania administratorem danych osobowych obowiązanym do     

spełnienia obowiązku informacyjnego z art. RODO będzie: 

 

mailto:zamowienia@dpsrzetnia.pl


 

Zamawiający – względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności: 
- wykonawcy będącego osoba fizyczną, 

- wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, 

- pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), 

- członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRS), 

- osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

 

Wykonawca – względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności: 

- osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia, 

- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącą osobą fizyczną, 

- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącą osobą fizyczną, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, 

- pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), 

- członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osoba fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji w 

KRS); 

Podwykonawca/podmiot trzeci – względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności osoby 

fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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, str1), dalej „RODO”, informuję, że: 

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dom Pomocy Społecznej w Rzetni 

- jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Pana praw, może 

się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Mateuszem Karbowskim tel. 732-021-720 

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego pn. „Dostawa artykułów na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rzetni”, 

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o 

stosowne przepisy prawa, 

- Pani/Pana dane będą przechowywane będą przez okres zgodny z przepisami prawa, nie dłużej niż jest to konieczne, 

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO 

- posiada Pani/Pan: 

- na postawie art. 15 RODO prawo do dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania* 



 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 RODO** 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO 

- nie przysługuje Pani/Panu: 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b,d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO 

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

 

 

*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 

środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego 

 
 

 

 
 

 

Z poważaniem     

 

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Rzetni    

Zbigniew Tomczyk 

 

 

 

 

 

 



 

PROPOZYCJA CENOWA 
W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej dotyczącej: 

SUKCESYWNYCH DOSTAW ŚRODKÓW CZYSTOŚCI (pakiet 1) 

oferujemy dostawy artykułów w następujących cenach: 

TABELA ASORTYMENTOWO – CENOWA 
Nazwa Jedn. 

Miary 

Nazwa 

(ewentual. 

zamiennik) 

Szacunkowe 

zapotrzeb. 

Cena netto 

jednostkowa 

Cena brutto 

jednostkowa 

Wartość (cena brutto 

x szacunk. 

zapotrzeb.) 
KREM DO GOLENIA 100 ml Szt  10    

MYDŁO SZARE 100 g Szt  10    

MYDŁO TOALETOWE 100 ml Szt  60    

MYDŁO W PŁYNIE ANTYBAKTERYJNE 5L Szt  30    

MYDŁO W PŁYNIE ANTYBAKTERYJNE 500 ml z 
pompką (tej samej marki co 5L) Szt  

 
2 

   

MYDŁO SZARE W PŁYNIE 1L Szt  1    

PASTA DO ZĘBÓW Z FLUOREM 100 – 125g Szt  10    

PŁYN DO PŁUKANIA TKANIN 1L Szt  25    

PŁYN DO PRANIA TKANIN 1L Szt  25    

PROSZEK DO PRANIA DO KOLORU 7 kg Szt  5    

PROSZEK DO PRANIA DO BIAŁEGO 7 kg Szt  5    

SZAMPON DO WŁOSÓW 1L Szt  20    

MLECZKO DO CZYSZCZENIA Z WYBIELACZEM 
700ml Szt  

  
20 

   

MLECZKO DO CZYSZCZENIA 700 ml Szt  10    

PŁYN CIF PROFESSIONAL 5L 

 
 

Szt 

Zamawiający nie 
dopuszcza produktu 

zamiennego 

 
 
2 

   

PŁYN CIF PROFESSIONAL 750 ml Szt 

Zamawiający nie 
dopuszcza produktu 

zamiennego 

 
2 

   

 
GRANULAT DO UDRAŻNIANIA RUR 500g Szt 

  
10 

   

ODŚWIEŻACZ POWIETRZA W SPRAYU BRIS 300ml Szt 

Zamawiający nie 
dopuszcza produktu 

zamiennego 

 
35 

   

ODŚWIEŻACZ POWIETRZA MINI SPRAY BRIS 10ml 
wkład Szt 

Zamawiający nie 
dopuszcza produktu 

zamiennego 

 
250 

   



 

ODŚWIEŻACZ POWIETRZA MINI SPRAY BRIS 10ml 
aparat+wkład Szt 

Zamawiający nie 
dopuszcza produktu 

zamiennego 

 
 

15 

   

PŁYN DO SZYB 1L Szt  15    

PŁYN DO SZYB ZAPAS 1L Szt  10    

PŁYN DO NACZYŃ 5L Szt  50    

PŁYN DO NACZYŃ 500ml (tej samej marki co 5L) Szt  2    

PŁYN DO WC TYTAN 1,2L Szt 

Zamawiający nie 
dopuszcza produktu 

zamiennego 

 
350 

   

PŁYN DO PODŁÓG FLOOR  1,5L Szt 

Zamawiający nie 
dopuszcza produktu 

zamiennego 

 
320 

   

PŁYN DO WYBIELANIA FIRAN VANISH 500ml Szt 

Zamawiający nie 
dopuszcza produktu 

zamiennego 

 
5 

   

PŁYN DO DEZYNFEKCJI WC 500ml (typu Domestos) 
 

Szt 

  
180 

   

PŁYN DO PRANIA TAPICERKI 1L Szt  1    

WYBIELACZ 1L Szt  35    

ŻEL DO WC BREF 360 ml Szt 

Zamawiający nie 
dopuszcza produktu 

zamiennego 

 
150 

   

RAZEM: 

 

 

 

Wartość brutto słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

* zobowiązujemy się do podpisania umowy na okres do 31.12.2022 

* zobowiązujemy się do zapewnienia bezpłatnych dostaw do siedziby Zamawiającego 

* zapewniamy stałe ceny przez cały okres realizacji zamówienia 

Dane kontaktowe: adres e-mail…………………………………………………………. telefon……………………………………… 

 

 

 

………………………………………….. 

Pieczątka i podpis Dostawcy 



 

PROPOZYCJA CENOWA 
W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej dotyczącej: 

SUKCESYWNYCH DOSTAW ARTYKUŁÓW GOSPODARCZYCH (pakiet 2) 

oferujemy dostawy artykułów w następujących cenach: 

TABELA ASORTYMENTOWO – CENOWA 
Nazwa Jedn. 

miary 

Nazwa ewentualnego 

zamiennika 

Szacunk. 

zapotrzeb. 

Cena netto 

jednostk. 

Cena brutto 

jednostk. 

Wartość (szacunk. 

zapotrzeb. x cena brutto) 

GĄBKA ZE STRONĄ DO MASAŻU Szt  120    

GRZEBIEŃ ŚREDNI MIN. 15 CM Szt  15    

MASZYNKA DO GOLENIA Z 2 OSTRZAMI  
JEDNORAZ.POLSILVER 

Szt Zamawiający nie dopuszcza 
produktu zamiennego 

40    

MYDELNICZKA zamykana Szt  10    

PAPIER TOALETOWY WOREK (64 rolki w worku) Opak  60    

PŁATKI KOSMETYCZNE (100 szt w opak) Opak  60    

PĘDZEL DO GOLENIA Szt  10    

PUMEKS Szt  5    

RĘCZNIK PAPIEROWY OKRAGŁY BIAŁY 
PAKOWANY PO 2 SZT 

Opak  600    

RĘCZNIK PAPIEROWY SKŁADANY ZZ Karton  30    

SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW Szt  20    

KOSZ NA ŚMIECI Z PEDAŁEM 25 L Szt  3    

KOSZ NA ŚMIECI Z PEDEŁEM 10 L Szt  3    

LEP NA MUCHY Szt  25    

MISKA PLASTIKOWA OKRĄGŁA 9L Szt  10    

MOP PLASTIKOWY PROSTOKĄTNY VILEDA MOP 
PŁASKI ACTIV MAX 

Szt  10    

WYMIENNY WKŁAD DO MOPA VILEDA ACTIVE MAX Szt  15    

RECZNIK BAWIEŁNIANY 45X65 CM Szt  10    

RĘKAWICE GUMOWE supermocne, dwukolorowe Szt  600    

SZCZOTECZKA DO RĄK Szt  2    

SZCZOTKA TWARDA DO SZOROWANIA Z KIJEM Szt  5    

SZCZOTKA DO WC Szt  15    

SZCZOTKA DO ZAMIATANIA Z KIJEM Szt  10    

SZUFELKA ZE ZMIOTKĄ Szt  5    

ŚCIERKA Z MIKROFIBRY 30X 30  4 RÓŻNE KOLORY Szt  40    

ŚCIERKA Z MIKROFIBRY DUŻA 50 X 60 CM  Szt  35    



 

ŚCIERKA KUCHENNA BAWEŁNIANA DO 
WYCIERANIA NACZYŃ 50 X 70 CM  Szt 

  
5 

   

WIADRO PLASTIKOWE 10 L  Szt  2    

WIADRO PLASTIKOWE 10 L  Z POKRYWKĄ szt  2    

WORKI NA ŚMIECI 120 L GRUBE, 
NIEPRZEZROCZYSTE, CZARNE (25 szt w opak) Opak 

  
300 

   

WORKI NA ŚMIECI 60 L GRUBE, 
NIEPRZEZROCZYSTE, CZARNE (50 szt w opak) Opak 

  
250 

   

WORKI NA ODPADY MEDYCZNEI 60 L GRUBE, 
NIEPRZEZROCZYSTE, CZERWONE (50 szt w opak) Opak  20 

   

WORKI NA ŚMIECI 35 L GRUBE, 
NIEPRZEZROCZYSTE, NIEBIESKIE (25 szt w opak) Opak 

  
5 

   

PROFESJONALNY MOP DO DEZYNFEKCJI PODŁÓG NA 
STELAŻU DO WKŁADÓW KIESZENIOWYCH – 
WSUWANYCH, NIE ZAPINANYCH – WKŁAD KIESZENIOWY 
BAWEŁNIANY, KIJ ALUMINIOWY ORAZ STELAŻ 
KIESZENIOWY 40 CM Zestaw 

  
 
 

10 

   

WYMIENNA NAKŁADKA DO ZESTAWU 
SPRZĄTAJĄCEGO Z MIKROFAZY Z KIESZENIAMI I 
TRAPEZOWYMI ZAKŁADKAMI   Szt 

  
 

10 

   

ZMYWAK GĄBKA DO NACZYŃ (pakowane po 10 szt) Opak  15    

ŚCIERECZKI WŁÓKNINOWE NA ROLCE szerokość 40 
cm performowane co 30cm, rolka 40metrów 

Rolka  150    

MOP VILEDA ULTRAMAX BOX + WIADRO+ 
WYCISKACZ 

ZESTAW  2    

WKŁAD DO MOPA VILEDA ULTRAMAX Szt   2    

RAZEM:  

 

Wartość brutto słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

* zobowiązujemy się do podpisania umowy na okres do 31.12.2022 

* zobowiązujemy się do zapewnienia bezpłatnych dostaw do siedziby Zamawiającego 

* zapewniamy stałe ceny przez cały okres realizacji zamówienia 

Dane kontaktowe: adres e-mail…………………………………………………………. telefon……………………………………… 
 

 

………………………………………….. 

Pieczątka i podpis Dostawcy 



 

PROPOZYCJA CENOWA 

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej dotyczącej: 

SUKCESYWNYCH DOSTAW SPECJALISTYCZNYCH ŚRODKÓW DEZYNFEKUJĄCYCH (pakiet 3) 

oferujemy dostawy artykułów w następujących cenach: 

TABELA ASORTYMENTOWO – CENOWA 
Nazwa Jedn. 

Miary 

Nazwa 

(ewentual. 

zamiennik) 

Szacunkowe 

zapotrzeb. 

Cena netto 

jednostkowa 

Cena brutto 

jednostkowa 

Wartość (cena brutto 

x szacunk. 

zapotrzeb.) 
CHUSTECZKI DEZYNFEKUJĄCE 100 szt w tubie Opak  6    

CHUSTECZKI DEZYNFEKUJĄCE 100 szt wkład do tuby Opak  30    

TABLETKI DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI 
MAJĄCYCH KONTAKT Z ŻYWNOŚCIĄ opakowanie 1 
kg/ 320 szt Opak  

 
 
5 

   

DOZOWNIK DO PREPARATU DO DEZYNFEKCJI 
SKÓRY RĄK DO MONTAŻU NA ŚCIANIE WRAZ Z 
WKŁADEM Szt  

 
 
1 

   

ŚRODEK DO MASZYNOWEGO MYCIA NACZYŃ W 
ZYWARCE 10L 

Szt  10    

ŚRODEK DO  NABŁYSZCZANIA NACZYŃ W 
ZMYWARCE 5L 

Szt   10    

PREPARAT DO DEZYNFEKCJI TERMOMETRU DO 
ŻYWNOŚCI 750ml 

Szt   1    

RAZEM: 

 

 

Wartość brutto słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

* zobowiązujemy się do podpisania umowy na okres do 31.12.2022 

* zobowiązujemy się do zapewnienia bezpłatnych dostaw do siedziby Zamawiającego 

* zapewniamy stałe ceny przez cały okres realizacji zamówienia 

Dane kontaktowe: adres e-mail…………………………………………………………. telefon……………………………………… 

 

 

………………………………………….. 

Pieczątka i podpis Dostawcy 



 

PROPOZYCJA CENOWA 
W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej dotyczącej: 

SUKCESYWNYCH DOSTAW ARTYKUŁÓW JEDNORAZOWYCH (pakiet 4) 

oferujemy dostawy artykułów w następujących cenach: 

TABELA ASORTYMENTOWO – CENOWA 
Nazwa Jedn. 

Miary 

Nazwa 

(ewentual. 

zamiennik) 

Szacunkowe 

zapotrzeb. 

Cena netto 

jednostkowa 

Cena brutto 

jednostkowa 

Wartość (cena brutto 

x szacunk. 

zapotrzeb.) 
KIELISZKI PLASTIKOWE DO LEKÓW  Szt   3000    

POJEMNIK NA ODPADY MEDYCZNE  
0,7 L wys. 12,5 cm Szt   

 
160 

   

FARTUCH WŁÓKNINOWY 30g NA TROKI Z GUMKĄ Szt   1500    

CZEPEK JEDNORAZOWY opak 100 szt. (typu beret) Opak   15    

MASECZKA OCHRONNA Z WŁÓKNINY  
3- WARSTWOWA Szt   

 
8000 

   

RAZEM: 

 

 

 

Wartość brutto słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

* zobowiązujemy się do podpisania umowy na okres do 31.12.2022 

* zobowiązujemy się do zapewnienia bezpłatnych dostaw do siedziby Zamawiającego 

* zapewniamy stałe ceny przez cały okres realizacji zamówienia 

Dane kontaktowe: adres e-mail…………………………………………………………. telefon……………………………………… 

 

 

 

 

 

………………………………………….. 

Pieczątka i podpis Dostawcy 

 

 



 

PROPOZYCJA CENOWA 
W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej dotyczącej: 

SUKCESYWNYCH DOSTAW RĘKAWIC (pakiet 5) 

oferujemy dostawy artykułów w następujących cenach: 

TABELA ASORTYMENTOWO – CENOWA 
Nazwa Jedn. 

Miary 

Nazwa 

(ewentual. 

zamiennik) 

Szacunkowe 

zapotrzeb. 

Cena netto 

jednostkowa 

Cena brutto 

jednostkowa 

Wartość (cena brutto 

x szacunk. 

zapotrzeb.) 
RĘKAWICE NITRYLOWE (opak. 100 szt) Rozm. S 
 
 

Opak Zamawiający nie 
dopuszcza produktu 

zamiennego 

200    

RĘKAWICE NITRYLOWE (opak. 100 szt) Rozm. M 
 
 

Opak Zamawiający nie 
dopuszcza produktu 

zamiennego 

600    

RĘKAWICE NITRYLOWE (opak. 100 szt) Rozm. XL 
 
 

Opak Zamawiający nie 
dopuszcza produktu 

zamiennego 

200    

RAZEM: 
 

 

Wartość brutto słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

* zobowiązujemy się do podpisania umowy na okres do 31.12.2022 

* zobowiązujemy się do zapewnienia bezpłatnych dostaw do siedziby Zamawiającego 

* zapewniamy stałe ceny przez cały okres realizacji zamówienia 

Dane kontaktowe: adres e-mail…………………………………………………………. telefon……………………………………… 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                    ………………………………………….. 

Pieczątka i podpis Dostawcy 

 

 

 

 

 



 

Załącznik  – oświadczenie  

 

 

OŚWIADCZENIE  

   o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.  

 
 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pn. „Sukcesywne dostawy środków czystości/artykułów 

gospodarczych/artykułów jednorazowych/środków do dezynfekcji /rękawic  dla Domu Pomocy Społecznej w Rzetni” 

 

- oświadczam, że posiadam kompetencje i uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania, 

 

- oświadczam, że dysponuję odpowiednimi zdolnościami technicznymi i zawodowymi do wykonania niniejszego zamówienia,  

 

 

- oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.  

 

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 

 

 

 

 

...................................., dnia .....................................  

 

 

 

 

 

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

Podpis i pieczątka Oferenta 


