
FORMULARZ OFERTOWY

Dotyczy zapytania ofertowego na zakup i dostawę środków czystości firmy Dr  
WEIGERT lub równoważnych wraz z zapewnieniem centralnego systemu 
dozowania i urządzeń dozujących środki czystości do urządzeń i armatury 
Zamawiającego. 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………………….………NIP…………………………REGON
…………….…………KRS………………………
1. Kalkulacja cenowa Wykonawcy za realizację całości przedmiotu 

zamówienia:
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę …………………………… zł brutto, 
w tym obowiązująca stawka podatku VAT w wysokości ………. %.(*)

L.p. Nazwa przedmiotu zamówienia
Wielkość 

opakowań

Ilość 
środka 

*  (kg/l)

Cena 
netto w zł 
(za 1 kg/l)

Wartość  
netto w 

zł 

Stawka 
VAT

Wartość  
brutto w zł

1. Płyn do maszynowego mycia naczyń:                               
DR WEIGERT, NEODISHER ALKA 
440   
lub równoważny: 
Płyn do maszynowego mycia naczyń:                               
…………………………………………………..
Nazwa i producent                       

140 -260 
kg 1300 

2. Płynny komponent do maszynowego 
mycia naczyń              
w zmywarkach gastronomicznych:                                               
DR WEIGERT, NEODISHER ALKA 
280  
lub równoważny:
Płynny komponent do maszynowego 
mycia naczyń              
w zmywarkach gastronomicznych:    
…………………………………………………..
Nazwa i producent                                     

140 -280 
kg 560

3. Płynny koncentrat płuczący:                                              
DR WEIGERT, NEODISHER GL
lub równoważny:
Płynny koncentrat płuczący:    
…………………………………………………..
Nazwa i producent                                                                

100 - 200 
kg 200

4. Intensywny środek czyszczący i 
odtłuszczający do powierzchni i 
wyposażenia:                                              
DR WEIGERT, CARAFORM ACTIVE   
lub równoważny:
Intensywny środek czyszczący i 
odtłuszczający do powierzchni i 
wyposażenia:    
…………………………………………………..
Nazwa i producent                                                            

10 l 230

5. Środek do odkamieniania powierzchni i 10 l 60



urządzeń:              
DR WEIGERT, CARAFORM SPECJAL  
lub równoważny:
Środek do odkamieniania powierzchni i 
urządzeń:    
…………………………………………………..
Nazwa i producent                                                           

6. Środek myjąco-dezynfekcyjny do 
powierzchni i urządzeń  w przetwórstwie 
żywności:                                              
DR WEIGERT, NEOFORM K PLUS    
lub równoważny:
Środek myjąco-dezynfekcyjny do 
powierzchni i urządzeń w przetwórstwie 
żywności:    
…………………………………………………..
Nazwa i producent                                                          

10 l 60

7. Uniwersalny środek czyszczący do 
powierzchni:            
DR WEIGERT, CARAFORM FLEX               
Lub równoważny:
Uniwersalny środek czyszczący do 
powierzchni:    
…………………………………………………..
Nazwa i producent                                       

10 l 200

8. Płynny środek do usuwania kamienia 
wodnego, brudu i osadów korozyjnych 
ze zmywarek i układów grzewczych:  
DR WEIGERT, NEODISHER SPECJAL 
PLUS   
lub równoważny:
Płynny środek do usuwania kamienia 
wodnego, brudu i osadów korozyjnych 
ze zmywarek i układów grzewczych:    
…………………………………………………..
Nazwa i producent                                              

5-10 l 80

9. Intensywny środek do czyszczenia 
urządzeń grzewczych:                     DR 
WEIGERT, NEODISHER GRILL     
lub równoważny:
Intensywny środek do czyszczenia 
urządzeń grzewczych:    
…………………………………………………..
Nazwa i producent                                                          

0,5-1 l 9

10. Intensywny środek do czyszczenia 
sztućców metodą zanurzeniową:                                                                  
DR WEIGERT, NEODISHER 
PRECLEAN P  
lub równoważny:
Intensywny środek do czyszczenia 
sztućców metodą zanurzeniową:    
…………………………………………………..
Nazwa i producent                                       
               

5-10 kg 100

Razem wartość x



* W/w ilości środków czystości są ilościami służącymi do ustalenia ceny ofertowej. 
Faktyczna ilość zakupionych środków zostanie dostosowana do pełnych opakowań 
producenta i środków finansowych Zamawiającego. 

2. Zobowiązuję się wykonać całość przedmiotu zamówienia w terminie:
Dostawa środków czystości do 16.12.2019 r. Montaż centralnego systemu 
dozującego oraz urządzeń dozujących i mieszalnika w wyznaczonym przez 
Kupującego terminie. Kupujący o wyznaczeniu terminu powiadomi Sprzedawcę z 
7 dniowym wyprzedzeniem.

3. Warunki gwarancji:
Termin przechowywania dostarczonych do Wykonawcę środków czystości – nie 
może być krótszy niż do 30.06.2021 r. Warunki gwarancji dotyczące centralnego 
systemu dozowania i urządzeń dozujących – zgodnie z projektem umowy. 

4. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia 
i wymogami Zamawiającego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.

5. Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego, stanowiącego 
integralną część oferty, są:
1) podpisany szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony w załączniku      

nr 2 do zapytania ofertowego;
2) podpisana klauzula obowiązku informacyjnego związana z ochroną danych 

osobowych, stanowiąca załącznik nr 3 do zapytania ofertowego;
3) pełnomocnictwo;
4) referencje potwierdzające należyte funkcjonowanie zamontowanego przez 

Wykonawcę centralnego system dozowania środków czystości w zakładach 
żywienia zbiorowego żywiących powyżej 200 konsumentów dziennie tj. systemu 
dozowania zainstalowanego w odrębnym pomieszczeniu niż zmywalnia, za 
pomocą którego dozowane są środki myjące i nabłyszczający do min 2 
zmywarek znajdujących się w odrębnych oddalonych od siebie 
w pomieszczeniach.

5) karty charakterystyki wszystkich środków czystości będących przedmiotem 
zapytania ofertowego. 

6) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji                
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert.

7) podpisany projekt umowy jako akceptacja warunków w niej zawartych.

…………………………….., dnia ………………………
          (miejscowość)

………………………………………………...
     (pieczęć i podpis(y) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych)

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

(*) – w przypadku, gdy cena przedmiotu zamówienia jest wieloskładnikowa, należy wycenić wszystkie składniki składające się na ostateczną cenę oferty.
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