
Dodatek nr 4 do ogłoszenia znak sprawy WAW-FA.2720.Ż7.2015

{po kolekc]e Ż dnia 23'02.2c15 rokuJ

\/tyta't,:!,aa

FORMULARZ OFERTOWY

Ulz ąd statystyczny w Warszawie

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamóWieniu w postępowaniu prowadzonym W trybie zapytania ofertowego

na: dostawę materiałów czystościowych i BHP oraz materiałów gospodarczych dla potrzeb Urzędu
Statystycznego w Warszawie,

my niŻej podpisani:

działając W imieniu i na rzecz'.

NrP........ ........ ........ REGON.....

Telefon ... ... ... ... . .. e-mail ... ... . .

(nazula firna) dakładny adres wykonawcy^,lykonawców; w plzypedku skkdania oterty pźez podnioly WsĘpujące wspólnie pa.|aĆ na'

zwy (fifft1y), dakładne adlesy' siedziby wsŻyslkich czbnkóW konsorcjun}

oŚwiadczamy, ze naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamÓWienia jest:

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy sklada]ący wspÓlną ofer!ę)

Adres do korespondencji Wykonawcy lub pełnomocnika (dane wymagane):

adres:

numer telefonu:
numer faksu:
adres poczty e-mail:



Dodatek nr 4 do ogłoszenia znak sprawy WAW-FA'2720'27 '2015

{pc korekcie z dnla 23.C2.2015 roklrl

Składając niniejszą ofeńę:

'1 . oŚWiadczamy, Że zapoznaliŚmy się szczegÓłowo z Warunkami Wykonywania zamÓWienia'

2' oświadczamy' Że informacje zawańe w ofercie są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym oraz
jesteŚmy ŚWiadomi od powiedzialności karnej za pośWiadczenie nieprawdy '

3' oferujemy realizaąę przedmiotu zamÓWienia zgodnie z warunkami zamóWienia'

4' ośWiadczamy, ze ofeńa nie stanowi czynu nieuczciwe.i konkurencji'

5' oferowana przez nas cena realizacji przedmiotu zamóWienia zgodnie z Wyliczeniem zawartym

w formularzu cenowym. wYnosi:

Cena brutto (wańość umowy brutto) za dostawę w całym okresie obowiązwa-

nia umowy (z VAT):
.PLN

w tym:

L.p.
Pojemność/Waga/

Rozmiar
Lm. llość

Cena
jednosi- Wartość Wartość

brutto

(1) (2t (3) (4) (s) (6) (7) (8)

I

Bryza proszek do prania 3009-3809 szt. 29

) Cif mleczko 500 ml szt- 43

3 AJax płyn uniwersalny 1L sŻt 46

Kolorado odświeżacz poWietrza 1509-1809 szt. 83

5 Kostka do WC Tytan koszyczek 40s opak.l24
sżt.

23

Krem do rąk czlery pory roku 130 ml- 150 ml szt. 80

7 Kret granulki do udraŹniania rur 500 g 23

8 Ludwik płyn do naczyń 1L szt. 56

9 Meblit balsam do mebli 150 ml szt. 26

10 lMydło w płynie Extla 5L Śzt 65

11.
Papier toaletowy jumbo szary 19 cm op-12
sŻt

opak.l12
Śzt

136

12 Paprer toaletowy szary SERVUS op-8 szt opak./8 410

1 ań. 297 kodeksu karnego s 1' Kto' w cel! uzyskania d]a siebie {ub kogo innego' od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej

podobną działalnośĆ gospodarczą na podstawie ustawy albo od o€anu lub instytucjj dysponujących środkamj publicznymi - kredytu'

iozyczki pienięŹnej' poęczenia' gwarancji' akredytylvy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązanja Wynikającego z
'poćc."nii 

luo'z gńaranć1i lub podobnego'śWiadczel] ia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatni_

czeio lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony' poświadczający niep.awdę aho nieŻetelny dokument albo

nierźetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dIa uzyskania Wymienionego Wsparcia finansowego'

instrumentu płatniczego lub zamówienia' podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5'
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Dodatek nr 4 do ogłoszenia znak sprawy WAW-FA.2720.27.2015

rt) i (f .'r\'o / onrd:J.0r 'f l" Iok.'/

L.p.
Pojemność/Waga/

Rozmiar
J.m. llość

Cena
jednost Wartość

netto
Wartość
brutto

13 Pasta BHP do rąk 500 g 34

74 Pasta do podłogi BUW| 440 ml szt. 5

15 zel do WC Major Domus 1L szt- 43

16 sANsED udrażniacz ru. 500 m1 sŻt' 10

'1? P.onto pianka pŻeciw kurzowi classic 250 ml szt. 23

Ręczniki papierowe seNUs Lu\ 2124
opak.12

szt.
350

19 Ręczniki papierowe szare 4000 szt. opak. 43

20 Sin-Lux plyn uniwersalny 1L szt. 19

21 sin-Lux płyn do szyb 600 ml szt. a4

Tńan płyn uniwersalny 1L sŻt'

23 Tytan płyn do szyb 750 ml sŻt' 13

Tytan-pB+-uFjwe€aĘ sŻŁ l3

25 Vanish szampon do dywanów 500 ml szt. 18

26 Yplon mleczko 700 ml sŻt. 34

21 Yplon proszek do szorowania 1Ks szt. 36

28 Yplon żel do Wc Palemka 1L s2t. 59

29 Domestos żel do mycia Wc 1250 ml szl 38

30 sidolux _ płyn do ochrony i nabłyszczania
drewna

750 ml 13

31 Płyn Ajax do mycia szyb 500 ml szt. 25

1 Komplet do wc szt. 21

2
Mop końcóWka maxi super mega sznurkolvy
28 cm

minimum 200 g szt. 40

Mop płaski z kieszeniami gumowymi Euromop
(zaoas) 40 x13 Ćm szt. 10

4 Rękawice diagnostyczne lateksowe
opak.

/100 szt.
25

5
Rękawice gumowe flokowane Haushold
Gloves

opak.l12
par 13

b Rękawice nakrapiane trykotowe
apąk'/12

oar
10

7 RękaWice wampirki
opak./10

par 8

8 szczotka plastikowa do ręki szi. 9

sŻczotka ryżowa drewniana na kiju szt 74

tll Szczotka plastikowa na kiju 28cm-30cm szt. 4

t1 Miotła z włosia 40 cm na kiju 150 cm 4

t2 Sznurek pakowy poliproplenowy 2ks szt. 25

13 Ścierka do kulzu 40x45 cm opak. /50
szt.

4

14 Ścierka do podłogi 50x70 cm
opak./

100 szt.

15 Ścierka z tetry 40x60 cm
opak./50

sŻ. 3

16 Worki do odkuzacza Profi 2
opak./3

szt.
6

1,7 Worki lvlerida SV 101 do odkurzaczy szt. 70

Worki na odpady 35lCztery Pory Roku HDPE
rolka/50

szt.
173
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L.p.
Pojemność/Waga/

RoŻmiar
llość

Cena
jednost-

netto

Wańość
netto

Wańość
brutto

19 Worki na śmieci 120l
opak./25 104

20 Worki na śmieci 160 l
opak./10

szt 94

Worki na śmieci60l LDPE
opak./50 76

22 Kij do szczotki drewniany z gwintem 150 cm sŻt. 189

Łopata do śniegu szufla plastikowa 45-50 cm
z trzonem i okuciem aluminiowm

szt 4

24 Szufelka + zmiotka kpl. 13

:r,
ssawka (zwykła) do odkuzacza lvlerida Her-
mes 100

szt. 3

Wąż gumowy do odkufzacza Merida Hermes
100

szt. I

27 Rękawice drelichowe para 6

Wiadro ok.B- 1O lz wyciskaczem do mopa
okraołeoo sŻnurkoweqo

szt. 3

29 Kij do mopa plastikowy z gwintem szt. ą

RAZEM NETTO

RAZEM BRUTTO

7.

8.

L

11.

Dodatek nr 4 do ogłoszenia znak sprawy WAW-FA.27Żo.21.2015

{p' kol.li.i. Ż d n]a 23'02'2015 lcku)

Akceptujemy, Że zapotrzebowanie wskazane w tabeli Jest orientacyjne' przyjęte dla ce|u poróWnania

ofert iWyboru najkoŻ ystniejszej oferty irozumiemy, Że nie pzysługuje nam roszczenie o realizację
dostawy w iloŚciach podanych W tabeli'

oferowana cena uwzględnia wszystkie składniki kosztóW i dopłaty związane z Wykonywaniem
przedmiotu zamÓwienia'

Zadne niedoszacowanie' pominięcie, brak rozpoznania przedmiotu zamÓWienia nie będzie podstawą
do żądania zmiany ceny umownej okreŚlonej w ofercie'

Zobowiązujemy się niniejszym do realizowania przedmiotu zamÓwienia od dnia następnego po pod-
pisaniu umowy do 31 maja 2016 roku.

Akceptujemy wzÓr umowy i zobowiązujemy się, W przypadku wyboru naszej oferty' do zawarcia
umowy na tak okreŚ|onych Warunkach' W miejscu i terminie Wyznaczonym plzezzamawiającego'

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni. Bieg terminu związania ofeńą rozpo_

czyna się Wraz z upływem ostatecznego terminu Składania ofert'

oŚwiadczamy' Źe przy pomocy podwykonawcóW Wykonamy zakres zamóWienia o Wartości
. zł brutto (w przypadku, gdy

wykonawca Wykonuje zamÓWienie Wyłącznie siłami Własnymi należy wpisać słowa,,nie dotyczy'' lub w inny spo-
sób podac informację' że Wykonawca nie będzie Wykonywał umowy pzy pomocy podwykonawcóW).

Wykonawca zamieŻa powierzyÓ podWykonawcom: (w przypadku, gdy wykonawca wykonuje zamówienie
wyłącznie siłami Własnymi naleŹy Wpisać słowa ,'nie dotyczy'' lub w inny sposób podać informację, że Wyko-

nawca nie będzie wykonywał umowy plzy pomocy podwykonawcóW).

za kres uwagi

2

10.

12.

13.
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Dodatek nr 4 do ogłoszenia znak sprawy WAW-FA.2720'27 '2oI5

(po korek.ie z dnir 23.02 2015 rokul

14. W przypadku zatrudnienia podwykonawcÓW, ośWiadczamy Że ponosimy całkowitą odpowiedzialnośÓ

za działanie lub zaniechania Wszystkich podwykonawcÓw.

15' lntegralną częŚcią oferty są:

1) .....

z) .....

ó) '.'.

Tajemnica pŻedsiębiorstwa

Niniejszym zastrzegamy' iż informacje składające się na niniejszą ofertę' zawańe na stronach od ....'.''..'..

oo ''.''.''..''..'.' stańowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r'

o zwalczaniu nieuczciwój kbnkureńcji (Dz'U. z 2oo3 r' Nr 153' poz' 1503 z pÓŻn' zm.) i jako takie nie

mogą byÓ udostępnione osobom trzecim'

|Vie]scowość i data

Podpisano (imię' nazwisko i podpis)

Podpisano (imię, nazwisko i podpis)

(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wkonawcy w dokumentach rejestrowych

lub we właściwym pełnomocnictwie)
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