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………………………………………………..                                                         ……………………………………………….. 
           (dane wykonawcy)                                                                                                                                                              (miejscowość i data) 
 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY – ARTYKUŁY TEKSTYLNE 

 

Lp. Opis przedmiotu zamówienia J.m. Ilość  Cena brutto  
Wartość 
brutto 

1 

Poszewka na jedną kołdrę wym. 160x215 i 
jedną poduszkę 70x80 - komplet, materiał 
100% bawełna, gramatura materiału min 145 
g/m2, zapinane na guziki, kolory jasne, 
pastelowe we wzory, temperatura prania 950C, 
możliwość wyboru spośród trzech wzorów 

szt. 80    

2 

Prześcieradło wym. 90x200, materiał jersey, 
100% bawełna czesana, gramatura materiału 
min. 160 g/m2 , z gumką, kolory jasne 
pastelowe, możliwość wyboru spośród trzech 
kolorów 

szt. 80  

 

3 

Kołdra wym. 160x200, materiał 52% poliester, 
48% bawełna, wypełnienie: kulki poliestrowe, 
temperatura prania 950C, kolor biały, wyrób 
antyalergiczny, wymagany certyfikat Oko Tex 
Standard 100 

szt. 40  

 

4 
Poduszka półpuchowa z gęsich piór, wym. 
70x80, kolor różowy, waga wypełnienia min. 1,4 
kg, wymagany certyfikat Oko Tex Standard 100 

szt. 40  
 

5 
Obrusy plamoodporne, teflonowane, o 
gramaturze min. 160 g/m2, wym. 150x150, 
kolor bordo 

szt. 60  
 

6 
Obrusy plamoodporne, teflonowane, o 
gramaturze min. 160 g/m2,  wym. 150x150, 
kolor ecru 

szt. 40  
 

7 
Nakładka - osłona na materac wym. 90x200 
dwustronna materiał frotte i cerata  

szt. 30  
 

8 

Ręczniki kąpielowe wym. 70x140, materiał 
frotte , kolory jasne pastelowe, gramatura 
materiału min. 400g/m2, możliwość wyboru 
spośród trzech wzorów i kolorów 

szt. 80  

 

9 

Ręczniki kąpielowe wym. 50x100, materiał 
frotte, kolory jasne pastelowe, gramatura 
materiału min. 450g/m2, możliwość wyboru 
spośród trzech wzorów i kolorów 

szt. 80  

 



Załącznik nr 1 
do zapytania cenowego nr 12/2013/ZC 

 

Strona 2 z 2 
 

10 
Ściereczki kuchenne, wym. 60x40, materiał 
100% bawełna 

szt. 50  
 

11 
Firanka woalowa z haftem, wysokość 3m 
możliwość wyboru spośród 3 wzorów 

mb 40  
 

SUMA  

 

1. Całość zamówienia powinna zostać dostarczona do siedziby Zamawiającego na koszt 

Wykonawcy. 

2. Na dostarczony towar Wykonawca udziela min. 24 miesięcznej gwarancji. 

3. Wszystkie wartości w formularzu należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Wartość brutto ogółem stanowi cenę oferty.  Do oceny będzie brana pod uwagę cena 

brutto oferty. 

5. Dostarczony towar musi być nowy, wolny od wad, oryginalnie zapakowany. 

6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar w ciągu 5 dni roboczych od daty 

otrzymania informacji o rozstrzygnięciu. 

 

 

 

  …………………..…..…………………………………….  
                                                                                                                                               (pieczątka i podpis Wykonawcy) 
                                                                             


