
 
Końskie dn. 26.07.2019 r.

                                                                                                                załącznik nr 1

Pływalnia Miejska w Końskich
Ul. Warszawska 38

26-200 Końskie

OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ   

Pełna nazwa 

wykonawcy: .................................................................................................................

.

Dokładny 

adres:      .....................................................................................................................

.........

Telefon: ......................................................................................

faks:...............................................          e-mail:………………………………………

NIP………………    ………….…          REGON……………...………………………

Nazwisko osoby do kontaktu    …………….………………………………

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w kwocie

Zad.  Wartość netto .......................zł

(słownie:..........................................................................................................)

Podatek VAT  ................. % .....................zł

(słownie: .........................................................................................................)

Wartość brutto .....................................zł

      (słownie: .........................................................................................................)

1.  Deklarujemy realizację przedmiotowego zadania w terminie: 
     od 06.08.2019r.  do 05.08.2020 r.

W pełni akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Akceptujemy termin dokonania zapłaty tj. 30 dni od daty złożenia faktury.



 ......................dn................                                    .................................................
                                                                               (pieczęć i podpis wykonawcy) 

Załącznik nr 1a GR I

FORMULARZ
CENOWY- GR
I

GRUPA I

Przedmiot zamówienia 

Szacunkowa
ilość 
zamówienia 
w roku

Cena 
jednostkow
a (l,kg) 
netto

VA
T 
%

Cena 
jednostkowa  
(l,kg) brutto

Wartość 
zamówienia
nettto         
(b x c)

Wartość 
zamówienia 
brutto (b x e)

a b c d e f g

1  Podchloryn sodu płynny, 
stabilizowny

5 000 kg
     

     

2  Korektor pH 

 
 
  2 200 kg
  

     

3  Środek do zwalczania 
glonów, bakterii i grzybów

   
    480 kg

4
 Tabletki DPD1, Phenol Red i
DPD3 do fotometru firmy 
Palintest

  7 560 szt.

5
Środek do koagulacji wody 
basenowej na bazie 
polihydroksychlorkuglinu 

 
   400 kg
 

RAZEM   

Słownie: wartość (zł) netto po uwzględnieniu 
ilości…………………………………………………………………………….....................................

Słownie: wartość (zł) brutto po uwzględnieniu ilości: 
……………………………………………………………………....................................................



    
                                                                                                    Załącznik nr 1a GR II

                  
FORMULARZ 
CENOWY-Gr II

GRUPA II

lp
Przedmiot 
zamówienia 

Szacunkowa ilość 
zamówienia w roku 

Cena 
jednostkowa(l,
kg) netto

VAT
%

Cena 
jednostkowa
(l,kg) brutto

Wrtość netto 
jako   (b c)

Wrtość brutto 
jako   (b x e)

 a b c d e  f  g

 1  PH minus granulat    400 kg      

 2

 Środek 
odkamieniająco-
czyszczący, 
zastosowanie do 
akrylu, urządzenia 
ze stali nierdzewnej

     200 kg

 3

 Granulat chlorowy 
zawierajacy min. 
70% aktywnego 
chloru

     20 kg      

 4
 Preparat do 
czyszczenia 
filtrów

    25 litrów      

 5

 Tabletki chlorowe 
20g o zawartości 
70% aktywnego 
chloru

    10 kg      

    

Słownie: wartość (zł) netto po uwzględnieniu 
ilości……………………………………………………
…………………

Słownie: wartość (zł) brutto po uwzględnieniu 
ilości: …………………………………………



         Załącznik nr 1a GR III

FORMULARZ 
CENOWY-Gr III

GRUPA III

lp
Przedmiot 
zamówienia 

Szacunkowa ilość 
zamówienia w roku 

Cena 
jednostkowa
(l, kg) netto

VAT
%

Cena 
jednostkowa(l
,kg) brutto

Wrtość netto 
jako   (b c)

Wrtość brutto jako
(b x e)

 a b c d e  f  g

 1

Zasadowy 
preparat (na 
bazie aktywnego 
chloru) 
dezynfekująco-
czyszczący  

 800 litrów      

 2

 Środek myjąco 
dezynfekcyjny o 
nazwie: Incidin 
Pro (lub 
równoważny)

 108 litrów     

 3
Mydło do 
mycia całego 
ciała/

 400 litrów     

4

Środek myjąco 
dezynfekcyjny o 
nazwie: Incidin 
Foam (lub 
r.ównoważny)

 40 litrów 

5

 Środek myjący o 
właściwościach 
rozpuszczających
Ecolab  Helotil

 40 litrów     

RAZEM   

Słownie: wartość (zł) netto po uwzględnieniu 
ilości…………………………………………………
……

Słownie: wartość (zł) brutto po 
uwzględnieniu ilości: 
…………………………………………

                                                                         

                                


