Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY
A. DANE WYKONAWCY:
Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:………………..…………
…………………………………………………………………………………………………………..
Wykonawca/Wykonawcy……………..……………..………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Adres:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:
Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym
postępowaniem:
faks: ……………………………………………….
e-mail: ……………………………………………….
Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby):
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Mikroprzedsiębiorstwo:

tak* / nie*

Małe przedsiębiorstwo:

tak* / nie*

Średnie przedsiębiorstwo:

tak* / nie*
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B. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
PAKIET NR 1 – BIELIZNA SZPITALNA
L. p.

ASORTYMENT

j. m.

Ilość

1

Powłoka w pastelowe wzory, bez zapinania, na zakładkę, wymiar: 160 cm x
210 cm,

szt.

300

2

Prześcieradło białe, wymiar: 160 cm x 230 cm,

szt.

500

3

Powłoczka na poduszkę, w pastelowe wzory, bez zapinania na zakładkę
wymiar: 70 cm x 80 cm,

szt.

300

Cena jedn. Cena jedn.
netto
brutto

Wartość
netto

Wartość
brutto

RAZEM
Wymogi jakościowe dla PAKIETU
1. Tkanina o gramaturze nie mniejszej niż 160 g/m2 i składzie min. 50% bawełny, liczba nitek po osnowie min. 300 nitek/dm, po wątku min. 270
nitek/dm dla poz. 1,2,3,4
2. Asortyment poddany dekatyzacji, kurczliwość do 5%
3. Możliwość prania mechanicznego w temp. min. 95st. C.
3. Możliwość suszenia mechanicznego w temp. min. 40st. C.
PAKIET NR 2 – KAFTANIKI NIEMOWLĘCE
L. p.

ASORTYMENT

1

Kaftaniki niemowlęce, kolorowe, z tyłu wiązane na dole i u góry na
troczki, dzianina bawełniana 100%, asortyment poddany dekatyzacji,
kurczliwość do 5%, temp. prania 95 st. C, możliwość suszenia
mechanicznego w temp. min. 40st. C.

j. m.

Ilość

szt.

100

Cena jedn. Cena jedn.
netto
brutto

Wartość
netto

Wartość
brutto

2

PAKIET NR 3 – PODUSZKA
L. p.

ASORTYMENT

j. m.

Ilość

1

Poduszka, rozmiar: 60 cm x 70 cm, wypełniona poliestrem, temp. prania
70 st. C, możliwość suszenia mechanicznego w temp. min. 70st. C.

szt.

100

j. m.

Ilość

szt.

50

j. m.

Ilość

szt.

100

Cena jedn.
netto

Cena jedn.
brutto

Wartość
netto

Wartość
brutto

Cena jedn.
netto

Cena jedn.
brutto

Wartość
netto

Wartość
brutto

Cena jedn.
netto

Cena jedn.
brutto

Wartość
netto

Wartość
brutto

PAKIET NR 4 – KOC
L. p.

ASORTYMENT
Koc o wym. 155 x 200, kolorowy, odporny na wielokrotną dezynfekcję
chemiczną i termiczną, temp. prania 70 st. C, możliwość suszenia
mechanicznego w temp. min. 70st. C.

1

Wykonany z anilany (akrylu) 100% lub z anilany od 50% do 70% i
bawełny od 50% do 30% obszyty taśmą welurową, strzyżony na gładko,
Gramatura tkaniny min. 600 g/m2.
Koc powinien nadawać się do prania wodnego. Po praniu nie może
występować zjawisko zmniejszenia rozmiarów koca poza dpuszczalną
tolerancją +/- 2 cm.
PAKIET NR 5 – KOCYK NIEMOWLĘCY

L. p.

1

ASORTYMENT
Kocyki małe dla noworodków, wymiary: 65 cm x 75 cm, temp. prania 70
st. C, możliwość suszenia mechanicznego w temp. min. 40st. C.
Wykonany z anilany (akrylu) 100% lub z anilany od 50% do 70% i
bawełny od 50% do 30% obszyty taśmą welurową, strzyżony na gładko,
Gramatura tkaniny min. 600 g/m2.
Koc powinien nadawać się do prania wodnego. Po praniu nie może
występować zjawisko zmniejszenia rozmiarów koca poza dpuszczalną
tolerancją +/- 2 cm.
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PAKIET NR 6 – PIŻAMA
L. p.

ASORTYMENT

j. m.

Ilość

kpl.

80

j. m.

Ilość

Cena jedn. Cena jedn.
netto
brutto

Wartość
netto

Wartość
brutto

Piżama męska dla dorosłych, bluza z długim rękawem, jedna kieszonka,
spodnie na gumkę, bez kieszeni, bez zamka, zakładka na rozporek,
1

poddana dekatyzacji, kurczliwość do 5%, tkanina bawełniana 100% o
gramaturze 160 g/m2 - +/- 5g/ m2, rozmiar XXXL, temp. prania 95 st. C,
możliwość suszenia mechanicznego w temp. min. 40st. C.
PAKIET NR 7– BIELIZNA OPERACYJNA

L. p.

ASORTYMENT

1

Prześcieradło operacyjne zielone, wymiar: długość 210 cm, szer 160 cm

szt.

300

2

Serweta operacyjna zielona, wymiar: długość 80 cm, szerokość 80 cm

szt.

500

3

Ubranie operacyjne zielone rozmiar XXXXXL

kpl.

250

4

Ubranie operacyjne zielone rozmiar S

kpl.

50

5

Ubranie operacyjne niebieskie rozmiar XXXXXL

kpl.

50

6

Fartuch operacyjny zielony, cały przód wzmocniony- podwójna tkanina, z
tyłu zawiązywanie na troczki, z tyłu w pasie zakładki do ściągania troczka;
rękaw podwójny, długi zakończony ściągaczem, odporny na chlorowanie,
długość fartucha 120 cm, rozmiar XXXL

kpl.

100

Cena jedn. Cena jedn.
netto
brutto

Wartość
netto

Wartość
brutto
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Wymogi jakościowe dla PAKIETU
1. Tkanina 100% bawełniana o gramaturze min. 160 g/m2 - +/- 5g/ m2
2. Asortyment poddany dekatyzacji, kurczliwość do 5%
3. Możliwość prania mechanicznego w temp. min. 95st. C.
4. Możliwość suszenia mechanicznego w temp. min. 40st. C.

C. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA:
Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za:
ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO PLN:……………………………………………
(słownie: ……………………………………………………………………………………………)
ŁĄCZNA CENA OFERTOWA stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające
wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ.

D. OŚWIADCZENIA:
1. w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
2. zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy
warunki w niej zawarte;
3. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert
(włącznie z tym dniem);
4. akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie na zasadach opisanych
we wzorze umowy;
E. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:
1. zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego;
2. osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy
jest ………………………………………………………………………………………………
e-mail: ………...……........………….………………tel./fax: .....................................................
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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F. SPIS TREŚCI:
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1) .........................................................................................................................................................
2) .........................................................................................................................................................
3) .........................................................................................................................................................
4) .........................................................................................................................................................
pieczęć Wykonawcy ......................................................................................

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy .............................................................

6

