Załącznik nr 3 do ZO stanowiący załącznik nr … do umowy nr ZP/BP/.../2018 na realizację dostaw – część I zamówienia
Wartość całkowita oferty
Lp.

Nazwa

Jednostka
rozliczeniowa

Ilość
planowana

Wartość oferty w
sztukach/opakowaniach (w zł)
Cena netto/ szt.

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Papier toaletowy biały, surowiec
makulatura, parametry: 2
warstwowy, perforowany, 1 rolka
- 850 listków / 1l listek szr.9,7cm*20cm (±1%), średnica
rolki 18.5cm, długość 170mb,
waga ok 136g, sugerowane
op.=3szt typu mini TORK lub
równoważny
Ręcznik szary składany,
gofrowany, bezwonny, jednolity,
wymiary: 23cm*25cm, 200
listków typu ZZ 4000
EKONOMIC lub równoważny
Ręcznik centralnego dozowania z
uchwytem, system H1, dł.280m,
śr.19cm, szer. 21cm typu MATIC
TORK Univ. lub równoważny
Worki 50x60 35 litr. HD A' 50
czarne - nierwące się
Worki 60x80 60 litr. HD A'50
czarne - nierwące się
Worki 70x110 120 litr. LD A'25
czarne - nie rwące się
Worki 160 litr. A'10 czarne nierwące się
Worki 60x80 60 litr. HD A'50
czerwone - nierwące się
Worki 70x110 120 litr. LD A'25
czerwone - nierwące się
Worki 160 litr. A’25 czerwone nierwące się
Papier toaletowy szary, surowiec
makulatura, parametry: 1
warstwowy, perforowany,

szt.

108

szt.

2178

szt.

102

op.

665

op.
op.
op.
op.
op.
op.

szt.

547
302
54
69
33
7
3 048

Cena brutto/ szt.

(w zł)
Wartość netto

Wartość brutto

Opis oferowanego
produktu/producent

12.

13.

14.
15.

średnica rolki min.11cm, długość
ok 40mb, sugerowane op.=8szt
Papier toaletowy śnieżnobiały,
surowiec makulatura, parametry:
2 warstwowy, perforowany, 1
rolka - 400 listków / 1l listek szr.9cm*10cm (±1%), średnica
rolki min.11cm, długość ok 40mb,
waga ok 136g, sugerowane
op.=8szt
Ręcznik papierowy kuchenny
biały dwuwarstwowy,
perforowany, o dużej chłonności i
wytrzymałości po zamoczeniu,
surowiec celuloza, rolka: dł.11m
(±1%), ilość listków 50, roz.
23cm*20cm (±1%), sugerowane
op.=2szt
Serwetki gastronomiczne A’500
białe
Woreczki HDPE 18/4/35 A’1000
do żywności

szt.

1 427

szt.

389

szt.

94

szt.

4
SUMA

Miejscowość, ……………………. Data: …………………

Podpis ………………………………………

