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L.P
Nazwa towaru (opis przedmiotu zamówienia)

J.m.
Szacowana 

ilość 

Cena 
jednostkowa 

netto w złotych

Stawka 
podatku VAT 

w %

Całkowita wartość 
netto                                 

w złotych

Wartość podatku 
VAT                                                  

w złotych

Całkowita 
wartość brutto w 

złotych

Nazwa 
Producenta/nazwa 
własna produktu 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1

Myjka jednorazowa wykonana z miękkiego i chłonnego materiału, podfoliowana od 
wewnątrz. Przeznaczone do mycia i pielęgnacji ciała pacjenta. Zaprojektowana tak, by skóra 
dłoni nie miała kontaktu z nieczystościami. Wygodne w użyciu, jednorazowe. Kształt myjki 
opcjonalnie: prostokątny lub zaokrąglony (opakowanie jednostkowe zawiera: 1 szt., 10 szt., 
25 szt., 50 szt. lub 125 szt.)

szt. 13 250

1a

Myjka jednorazowa wykonana z miękkiego i chłonnego materiału, podfoliowana od 
wewnątrz. Przeznaczone do mycia i pielęgnacji ciała pacjenta. Zaprojektowana tak, by skóra 
dłoni nie miała kontaktu z nieczystościami. Wygodne w użyciu, jednorazowe. Kształt myjki 
opcjonalnie: prostokątny lub zaokrąglony (opakowanie jednostkowe zawiera: 1 szt., 10 szt., 
25 szt., 50 szt., 125 szt.) - proszę wskazać poprzez np. podkreślenie/ zakreślenie 
oferowanego opakowania

op.

…………………………………………………………………………………..
(data i miejscowość)

KALKULACJA CENOWA -  Dostawa jednorazowych myjek higienicznych 

*Uwaga:  
1) w kolumnie nr 10 Wykonawca zobowiązany jest do wpisania nazwy producenta/nazwy własnej produktu, która pozwoli na identyfikację produktu. Zamawiający informuje, że brak wpisu w ww. kolumnie skutkować będzie 
odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.                                                                                                                                                                                    
2) parametry charakteryzujące poszczególne wyroby, opisane w tabeli powyżej, są minimalnymi parametrami wymaganymi przez Zamawiającego. Wykonawcy mogą zaoferować wyroby o wyższych parametrach jakościowych 
niż wskazane przez Zamawiającego;                                                                                                                                                                                                   
3) podana w Kalkulacji szacunkowej ilość jest ilością maksymalną szacunkową. Zamawiający może zamówić mniejszą ilość towaru;                                                                                      
4) cena podana w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1) oraz w Kalkulacji cenowej (Załącznik nr 2), jest ceną ostateczną, kompletną, zawierającą wszystkie koszty, które ponosi Zamawiający w całym okresie realizacji 
zamówienia i zostanie wprowadzona do umowy jako obowiązująca strony przez cały okres realizacji zamówienia.                                                     
5) Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji zamówienia wystawianie faktur, w których cena jednostkowa będzie podana za opakowanie, po odpowiednim przeliczeniu ceny jednostkowej za sztukę (np. opakowanie 10 szt.: 
cena jednostkowa z oferty za sztukę x 10 szt. = cena jednostkowa opakowania);
6) dopuszcza się możliwość wyceny asortymentu z przeliczeniem na opakowania (pozycja 1a) zamiast sztuk (pozycja 1). Wykonawca wyceniając asortyment w opakowaniach pozostawia wycenę asortymentu w sztukach 
niewycenioną, natomiast wyceniając asortyment w sztukach pozostawia wycenę asortymentu w opakowaniach niewycenioną. W przypadku wyceny opakowań dla danej pozycji wykonawca zobowiązany jest podać taką ilość 
oferowanych opakowań, aby  po przeliczeniu na sztuki ilość asortymentu równała się  bez reszty.
W przypadku wyceny jednocześnie sztuk i opakowań, oferta podlegać będzie odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Cena oferty netto ……………………………………...…..................................................................................…. zł. 

………………………………………………………………………

RAZEM

Wykonawca oświadcza, że wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty dostawy zostały uwzględnione w wartości złożonej oferty.

(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających 
pełnomocnictwo)

Cena oferty netto słownie złotych: ………………………………………....................................................................................…….….

Wartość podatku Vat …………………………......................................................................................……….. zł. 

Wartość podatku VAT słownie złotych:...……............................................………..…………….................................………………….

Wartość oferty brutto ……………...............................................................................................…..…….. zł. 

Wartość oferty słownie złotych: …………………………….................................................................................................…..……

Strona 1


