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…………….…………………. 
(pieczęć adresowa Wykonawcy) 

 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

Postomino 30,  

76 – 113 Postomino 

 

 

Formularz ofertowy  

 
Na sukcesywną dostawę środków czystości na potrzeby działalności Gminy Postomino – Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie oraz realizacji projektów: 

• „Wspieranie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez rozwój usług społecznych 

świadczonych w interesie ogólnym na terenie Gminy Postomino” współfinansowany ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VII. Włączenie 

społeczne, Działanie 7.6. Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym 

• „Zróbmy to razem – aktywizacja społeczno-zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem 

i/lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Postomino” współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.  Oś priorytetowa VII. Włączenie 

społeczne, Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub 

wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą 

instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej. 

 
Nazwa i adres Wykonawcy:           

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

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

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

Nr telefonu Wykonawcy: ............................................................. 

Nr faxu Wykonawcy: ……………………………………….… 

REGON Wykonawcy: ………………………………………… 

NIP Wykonawcy: ………………………………………..……. 

Numer konta bankowego ………………………………………………………………………………… 

 

 

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert na: sukcesywną dostawę środków czystości 
oferujemy: 
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Formularz asortymentowo – cenowy: 

LP. NAZWA ILOŚĆ 
CENA JEDNOSTKOWA 

BRUTTO 
WARTOŚĆ BRUTTO 

1 2 3 4 5 

1 

Ręcznik papierowy w roli 
(nie mniej niż 60 m, 
dwuwarstwowy ) 

35     

2 worki na śmieci 120l 30     

3 worki na śmieci 35l 25     

4 worki na śmieci 60 l  25     

5 płyn do szyb 500 ml  15     

6 Płyn do WC 700 ml 25     

7 Płyn do WC 1250 ml 40     

8 płyn do podłóg 5l 15     

9 

papier  toaletowy do 
pojemników biały 
jednowarstwowy 

75 op.     

10 ścierka mikrofibra-4 8     

11 mydło 5l 6     

12 ścierka domowa  10 op.     

13 
Płyn do  czyszczenia 
dywanów 

2     

14 mop płaski (kij + szmatka) 6     

15 zapas mop płaski 8     

16 
rękawiczki lateksowe - 
opakowanie 

4     

17 kostki do zmywarki 78 szt 5 op.     

18 sół do zmywarki 1,5 kg 5 op.     

19 
nabłyszczacz do zmywarki 
400 ml 5 szt.      

20 Kostka WC  25   
21 Płyn do dezynfekcji 5l. 10 szt.   

22 
Rękawiczki jednorazowe 
opakowanie 100 szt. 

10 
opakowań   

23 
Maseczki ochronne 
opakowanie 50 szt. 

10 
opakowań   

24 
Kombinezon ochronny 
jednorazowy 10 szt.   

25  Przyłbica 10 szt.   

   RAZEM:   
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Oświadczamy, że: 

 

1. Zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz 

zdobyliśmy konieczne i wystarczające informacje potrzebne do przygotowania oferty.  

2. W cenie wskazanej w niniejszej ofercie zostały uwzględnione wszystkie koszty związane 

z wykonaniem przedmiotu zamówienia.  

3. Wykonawca oświadcza, że środki czystości stanowiące przedmiot niniejszej umowy posiadają 

wszelkie wymagane prawem atesty, świadectwa/certyfikaty. 

4. Osobą/osobami upoważnionymi do podpisania umowy w sprawie realizacji przedmiotu 

zamówienia jest/są ……………………………………………………………………………... 

5. Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie zamówień ………………………………………. 

 

 

 

 

 
 …….….………….……….………………..…………………… 

 (podpis i pieczątka uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
       

……………..…………………  

         (miejscowość, data) 
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Zapytania ofertowego nr 02/2021 z dnia 19.02.2021r. 

 

 

Oświadczenie 

o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 

 
Ja (my) niżej podpisany (i), działając w imieniu i na rzecz: 

 

………………………………………………………….. 
                            (pełna nazwa i adres Wykonawcy, NIP) 

Oświadczam/y, że nie zachodzą przesłanki w zakresie powiązania osobowego lub kapitałowego 

pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą tj. 

wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 

czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a 

wykonawcą (Oferentem), polegające w szczególności na: 

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

4. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić 

uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności 

pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub 

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, 

5.  pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to 

budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………... 
       (data i podpis osoby(osób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy,pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

 


