ZNAK SPRAWY: ELST/PFZ/272-64/2020.PFZ-42-2020.MD
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Formularz ofertowy
na wykonanie zamówienia pod nazwą:

„Dostawy chemii gastronomicznej dla potrzeb obiektów Elbest sp. z o.o.”
1.

DANE WYKONAWCY
Nazwa

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

Adres

………………………………………………………………………………………………

NIP

………………………………………………………………………………………………

REGON

………………………………………………………………………………………………

tel.

……………………………………………………………………………………………….

e-mail:

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

Dane kontaktowe osoby upoważnionej przez Wykonawcę do składania oferty i uczestnictwa w
negocjacjach i/lub składania Oferty w aukcji elektronicznej:

2.

3.

Imię i nazwisko:

........................................................................

Numer telefonu:

........................................................................

Adres e-mail:

.........................................................................

DANE ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa

Elbest sp. z o.o.

Adres
NIP
REGON
e-mail

ul. 1 Maja 63, 97-400 Bełchatów
769-19-49-726,
592141800
elbest@elbest.pl

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udziału w postępowaniu i informacjami zawartymi
w SIWZ i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
Oferujemy wykonanie Przedmiotu Zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi
w SIWZ za łączną kwotę :………….………………….………... zł netto,
(słownie:……………………………………………………………………………………………..………………..),
w cenach jednostkowych netto wyszczególnionych w Arkuszu Cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego formularza ofertowego.
Do oferowanych cen netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w dniu wystawienia
faktury przepisami.

4.

Oświadczamy, że:
a)

oferowana przez nas cena wykonania Przedmiotu Zamówienia, wymieniona w pkt. 3, uwzględnia
wszystkie czynności, które są związane z realizacją Przedmiotu Zamówienia, zgodnie z SIWZ,
obowiązującymi przepisami i normami, a także zgodnie z naszym doświadczeniem i wiedzą
techniczną,
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b)

1

oferowany przez nas termin realizacji dostaw wynosi maksymalnie 3 / 4 dni robocze od chwili
złożenia Zamówienia Jednostkowego.

c)

będziemy realizować dostawy Przedmiotu Zamówienia bez określonego minimum logistycznego /
2

przy zachowaniu minimum logistycznego wynoszącym ..................... zł netto ,
3

oferowany przez nas termin płatności wynosi 21/30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego

d)

prawidłowo wystawionej faktury,
4

e)

jesteśmy/ nie jesteśmy czynnym podatnikiem VAT,

f)

rachunek bankowy wskazany w fakturze jest / nie jest rachunkiem rozliczeniowym w rozumieniu

5

6

przepisów Prawa bankowego, dla którego prowadzony jest rachunek VAT .
g)

oferowany przez nas okres gwarancji na Przedmiot Zamówienia jest nie krótszy niż połowa okresu
gwarancji przewidzianego przez producenta,

h)

oferta jest dla nas wiążąca przez okres 90 dni od daty upływu terminu składania ofert,

i)

w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania Umowy na warunkach
określonych w projekcie Umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

j)

ceny przedstawione przez nas w Ofercie będą obowiązywać przez cały okres obowiązywania umowy,

k)

zapoznaliśmy się z zasadami określonymi w Kodeksie Postępowania dla Partnerów Biznesowych
Spółek GK PGE oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych. W przypadku wyboru naszej Oferty
ostatecznej zapewniamy, że w swojej działalności będziemy przestrzegać wszystkich obowiązujących
przepisów prawa oraz postanowień wyżej wymienionych dokumentów,

l)

dołożymy należytej staranności, aby nasi pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osoby,
przy pomocy których będziemy świadczyć dostawy przestrzegali postanowień wyżej wymienionych
dokumentów,

m) zapoznaliśmy się z Komunikatem dot. obowiązku informacyjnego wynikającym z Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie”), znajdującym się na stronie
internetowej: http://www.elbest.pl/pl/regulacje-zakupowe,
n)

zapewniamy
i

wystarczające

organizacyjnych,

aby

gwarancje

przetwarzanie

wdrożenia
danych

odpowiednich

osobowych

środków

spełniało

wymogi

technicznych
wynikające

z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisów Rozporządzenia (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „RODO”, mających zastosowanie i chroniło prawa osób,
których dane dotyczą,
o)

znane są nam wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych
osobowych i przepisów RODO mających zastosowanie, które zobowiązany jest wykonywać podmiot
przetwarzający dane osobowe na zlecenie administratora danych,

p)

dopełniliśmy wszelkich obowiązków w stosunku do osób, których dane przekazujemy oraz w stosunku
do Zamawiającego wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych i przepisów RODO,

q)

przekazywane przez nas dane osobowe mogą być wykorzystane wyłącznie w celach związanych
z prowadzonym postępowaniem niepublicznym nr PFZ-42-2020.

5.

Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty jest:
1)

Arkusz cenowy,

1

Niewłaściwe skreślić
Niewłaściwe skreślić, maksymalne minimum logistyczne wynosi 250 zł
3
Niewłaściwe skreślić
4
Niewłaściwe skreślić
5
Niewłaściwe skreślić
6
Niewłaściwe skreślić
2
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2)

Oświadczenie według załącznika nr 1 do SIWZ.

3)

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji
działalności gospodarczej lub adres strony internetowej, pod którym dokumentacja rejestrowa
dostępna jest do pobrania w formie elektronicznej ……………………………………………..

4)

pełnomocnictwo do podpisania oferty, w przypadku, gdy ofertę podpisują osoby, których
upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych firmy.

…………………………………………..
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej/uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego
imieniu)
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Arkusz Cenowy
Dostawy chemii gastronomicznej dla potrzeb obiektów Elbest sp. z o.o.

L.p.

Przedmiot Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia
(określenie cech jakościowych asortymentu)

Wymagana marka
produktu

a

b

c

d

1.

profesjonalny alkaliczny środek myjący do zmywarek
gastronomicznych - odpowiedni do porcelany, szkła, stali
nierdzewnej, używanych typowo w gastronomii tworzyw
środek myjący do zmywarek Dr. Weigert
sztucznych; zawierający: wodorotlenek sodu (zakres stężeń 10Neodisher Alka 440
25%), chloran sodu (1-5% aktywnego chloru), związki wybielające
na bazie chloru, bez zawartości NTA, dobrze działający w wodzie
miękkiej i twardej

Środek do płukania i

płyn do płukania naczyń w zmywarkach (nabłyszczacz) o
zwiększonej skuteczności w twardej wodzie, o odczynie kwaśnym,

2. nabłyszczania do zmywarek - powodujący szybkie wysychanie zastawy stołowej, usuwający

e

f

Jednostka
miary

i

Oferowana przez
Wykonawcę
pojemność/
gramatura
opakowania
jednostkowego/
ilość
w opakowaniu
jednostkowym

Cena za
opakowanie
jednostkowe w zł
netto

Łączna wartość netto

j

k

l=h*i

g

h

System dozujący do
zamontowania przy
zmywarce *

kg

7 000

-

zł

System dozujący do
zamontowania przy
zmywarce *

l

800

-

zł

Neodisher GL

osady wapienne z dyszy w procesie płukania, zawierający kwas
kumenosulfonowy 1-5%

Środek do mycia i

środek do mycia i odkamieniania zmywarek i urządzeń do
pogrzewania wody, usuwa osady wapienne, zawiera w składzie
50% kwasu fosforowego

Dr. Weigert

-

l

140

-

zł

Neodisher specjal plus

Środek myjący do pieców
konwekcyjno-parowych oraz
piekarników - Neodisher
Combi clean

środek myjący do pieców konwekcyjno-parowych oraz
piekarników. Płynny koncentrat. Do usuwania osadów
tłuszczowych i białkowych oraz przypalonych resztek żywności
z powierzchni roboczych pieców

Dr. Weigert

-

l

60

-

zł

profesjonalny środek do ręcznego czyszczenia przypalonych
tłuszczów, działający samoczynnie bez szorowania, w piecach,
urządzeniach do grillowania, piekarników, płyt grzewczych powierzchni - Neodischer grill odpowiedni do żeliwa, czarnej stali i stali nierdzewnej. Zawiera:
wodorotlenek potasu 10-25%

Dr. Weigert

-

l

144

-

zł

profesjonalny środek odtłuszczający do powierzchni i
wyposażenia we wszystkich obszarach przetwórstwa żywności
(ścian, podłóg, blatów roboczych) - odpowiedni do wszystkich
materiałów typu szkło, porcelana, tworzywa sztuczne oraz stal
nierdzewna, skutecznie rozpuszczający tłuszcze i inne
zabrudzenia, nieszkodliwy dla środowiska. Zawiera:
alikolobenzenosulfonian (zakres stężeń 1-<10% ),
kumenosulfonian sodu (zakres stężeń 1-<10%), metakrzemian
disodu, zawierający substancje ochronne.

Dr. Weigert

l

800

-

zł

3. odkamieniania zmywarek -

4.

Dr. Weigert

Inne wymagania
Oferowana przez
dot Przedmiotu
Wykonawcę marka
Zamówienia/ Uwagi
produktu

Ilość
w odniesieniu do
jednostki miary
Cena za jednostkę
wskazanej przez
miary w zł netto
Zamawiającego* w
skali 24 miesięcy

Środek do ręcznego

5. czyszczenia przypalonych

Środek do mycia i

6. odtłuszcznia powierzchni i
sprzętu - Caraform Active

Mieszalnik
trzyfunkcyjny **
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Przedmiot Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia
(określenie cech jakościowych asortymentu)

Wymagana marka
produktu

a

b

c

d

Środek do usuwania osadów -

bezzapachowy proszek do usuwania osadów z kawy/herbaty z
zastawy stołowej, termosów, kawiarek, zawiera aktywny tlen,
skutecznie rozpuszcz garbniki i olej kawowy

e

f

Jednostka
miary

g

h

i

Oferowana przez
Wykonawcę
pojemność/
gramatura
opakowania
jednostkowego/
ilość
w opakowaniu
jednostkowym

Cena za
opakowanie
jednostkowe w zł
netto

Łączna wartość netto

j

k

l=h*i

Dr. Weigert

-

kg

140

-

zł

Dr. Weigert

-

kg

120

-

zł

Profesjonalny środek do ręcznej pielęgnacji i nawilżania stali
Środek do ręcznej pielęgnacji nierdzewnej. Usuwa odciski palców, spłowienia, ślady ługu i wody,
Dr. Weigert
kurz oraz tłusty brud. Zawiera: > 30% węglowodory alifatyczne , <
5% niejonowe środki powierzchniowo czynne.

-

l

52

-

zł

7. Neodisher CMP

Środek do wstępnego mycia

8. sztućców - Neodisher
preclean P

intensywny środek do wstępnego mycia sztućców metodą
zanurzeniową, skutecznie usuwający zaschniete osady
żywnościowe zapewniający efekt błyszczących sztućców bez
zacieków posiadający w składzie węglan disodowy 10-25% oraz
węglan sodu 10-25%, szybko rozpuszczalny proszek.

9. stali nierdzewnej - Neoblank

profesjonalny środek do odkamieniania ekspresów kawowych
silnie i szybko czyszczący charakteryzujący się wysoką
kompatybilnością materiałową posiadający w skladzie kwas
amidosulfonowy 50%

Dr. Weigert

-

kg

80

-

zł

Profesjonalny środek do
środek do mycia wszystkich powierzchni szklanych jak lustra,
mycia powierzchni szklanych,
stoły, okna, nie pozostawaiający smug posiadający w składzie
do mycia szyb - Neodisher
etanol do 10%
shine

Dr. Weigert

-

l

306

-

zł

l

460

-

zł

l

52

-

zł

Środek do odkamieniania

10. ekspresów - Neodisher CM
special

11.

Inne wymagania
Oferowana przez
dot Przedmiotu
Wykonawcę marka
Zamówienia/ Uwagi
produktu

Ilość
w odniesieniu do
jednostki miary
Cena za jednostkę
wskazanej przez
miary w zł netto
Zamawiającego* w
skali 24 miesięcy

płyn do dezynfekcji zaplecza kuchennego, odpowiedni do
wszystkich materiałów typu stal zwykła, stal chromowo-niklowa,
metale lekkie i nieżelazne oraz ich stopy, tworzywa sztuczne.
Środek do dezynfekcji
Zawiera: chlorek didecylodimetyloamonium (zakres stężeń 10%);
Dr. Weigert
12.
powierzchni - Neoform K plus izotridekanol, etoksylowany (zakres stężeń 1-10%); propan-2-ol
(zakres stężeń 1-10%). Posiadający zezwolenie jako środek
biobójczy, działający drożdżakobójczo, bakteriobójczo i
wirusobójczo w tym HIV, HBV, HCV

Środek do szybkiej

13. dezynfekcji powierzchni Neoform K Sprint

środek do szybkiej dezynfekcji powierzchni nie wymagający
spłukiwania działający bakteriobójczo, drożdżakobójczo,
grzybobójczo oraz na norowirusy posiadający w składzie etanol
10-25% oraz propan-1-ol 25-50%

Dr. Weigert

Mieszalnik
trzyfunkcyjny **

-
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Przedmiot Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia
(określenie cech jakościowych asortymentu)

Wymagana marka
produktu

a

b

c

d

Inne wymagania
Oferowana przez
dot Przedmiotu
Wykonawcę marka
Zamówienia/ Uwagi
produktu

Łączna wartość netto

j

k

l=h*i

14. Neodisher K

płynny produkt na bazie specjalnych niskopieniących środków
powierzchniowo czynnych, o neutralnym ph, przeznaczony do
usuwania nieprzyjemnych zapachów z kanalizacji. Posiadający w
Dr. Weigert
swoim składzie kationowe środki powierzchniowo czynne 5-15%
oraz substancje zapachowe jak kumaryna i linalol, opakowanie
20 litrów.

l

80

-

zł

15. Caraform citro

Bardzo wydajny (od 0,4 ml/l wody ) środek do ręcznego mycia
naczyń usuwający pozostałości tłuszczowe oraz przypalenia
Dr. Weigert
nadający się do wszelkiego rodzaju materiałów, odpowiedni także
do mycia stołów i blatów, opakowanie 10 l.

l

360

-

zł

17.

Środek do dezynfekcji rąk Triformin safe DIS

18. Tabletki solne

Tabletki do mycia pieca art.

19. nr 56.00.210

i

Cena za
opakowanie
jednostkowe w zł
netto

h

Mydło do rąk - Triformin

f

Oferowana przez
Wykonawcę
pojemność/
gramatura
opakowania
jednostkowego/
ilość
w opakowaniu
jednostkowym

g

16. wash

e

Jednostka
miary

Ilość
w odniesieniu do
jednostki miary
Cena za jednostkę
wskazanej przez
miary w zł netto
Zamawiającego* w
skali 24 miesięcy

gotowe do użycia mydło do rąk do użycia we wszystkich
obszarach przetwórstwa żywności odpowiedni do częstego mycia Dr. Weigert
rąk

Dozownik ***

l

160

-

zł

gotowy do użycia środek do dezynfekcji rąk działający
bakteriobójczo, drożdżakobójczo i wirusobójczo ( włącznie z
norowirusami ) nie zawierający subsatncji zapachowych ani
barwników posiadający w składzie etanol 50% i propan 1-ol do
10%

Dozownik ***

l

40

-

zł

Dr. Weigert

Profesjonalny środek do uzdatniania wody. Zawiera: Chlorek sodu
99,8%. Do regeneracji wymieniaczy jonitowych zmiękczających
Dowolny
wodę (stacji uzdatniania wody, zmiękczaczy), jako środek
regenerujący żywicę jonowymienną

-

kg

1 300

-

zł

Profesjonalny środek do mycia pieców konwekcyjno-parowych,
dedykowane do piecy systemu Rational SelfCooking Center®.
Rational SelfCooking
Zawiera: wodorotlenek sodu >20%; metakrzemian disodowy - 1020%; węglan sodu -10-20%.

-

szt

600

-

zł
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Przedmiot Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia
(określenie cech jakościowych asortymentu)

Wymagana marka
produktu

a

b

c

d

20.

Tabletki do płukania pieca
art. nr 56.00.211

Tabletki do pieca
konwekcyjno - parowego
21. Rational o działaniu
odkamieniająco konserwującym

Inne wymagania
Oferowana przez
dot Przedmiotu
Wykonawcę marka
Zamówienia/ Uwagi
produktu

e

f

Jednostka
miary

Ilość
w odniesieniu do
jednostki miary
Cena za jednostkę
wskazanej przez
miary w zł netto
Zamawiającego* w
skali 24 miesięcy

g

h

i

Oferowana przez
Wykonawcę
pojemność/
gramatura
opakowania
jednostkowego/
ilość
w opakowaniu
jednostkowym

Cena za
opakowanie
jednostkowe w zł
netto

Łączna wartość netto

j

k

l=h*i

środek pielęgnacyjny o działaniu nabłyszczającym do systemu
Rational SelfCooking Center®, zawieraja substancje aktywnie
chroniące i przedłużające żywotność SelfCookingCenter®.
Specjalne substancje rozpuszczające wapń zapobiegają
powstawaniu kamienia, dzięki temu zagwarantowane jest
maksymalne bezpieczeństwo pracy bez konieczności
zmiękczania wody i odkamieniania.

Rational SelfCooking

-

szt.

300

-

zł

Tabletki pielęgnacyjne do pieca firmy Rational zawierają
substancje pielęgnacyjne, aktywnie chroniące i przedłużające
żywotność SelfCookingCenter®. Specjalne substancje
rozpuszczające wapń zapobiegają powstawaniu mogącego się
odkładać kamienia. Dzięki temu zagwarantowane jest
maksymalne bezpieczeństwo pracy bez konieczności
zmiękczania wody i uciążliwego odkamieniani

Rational

-

szt.

200

-

zł

WARTOŚĆ OFERTY NETTO
W przypadku wyboru Oferty jako najkorzystniejszej, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć atesty PZH, karty charakterystyki produktów itp.
w języku polskim dla każdego z produktów chemicznych Wykonawcy.
Termin przydatności do użytku środków chemicznych - nie mniej niż połowa okresu przewidzianego przez producenta.
* UWAGA: Szacunkowe ilości asortymentu podane w tabeli powyżej określone zostały jedynie na potrzeby porównania ofert w postępowaniu przetargowym oraz określenia wartości Umowy i nie stanowią
zobowiązania Zamawiającego do ich wykonania ani nie dają prawa Wykonawcy do roszczeń wynikających z niewykonania niniejszych ilości w okresie obowiązywania Umowy. Dostawy realizowane będą
przez cały okres trwania Umowy, zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego.

…………………………………………..
(podpis osoby uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
i składania oświadczeń woli w jego imieniu)
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