
Nr referencyjny postępowania: BZ/ZP.14/25/11/20

Załącznik nr 4 do SIWZ

Tabela nr 1 Zamówienie podstawowe

LP Nazwa asortymentu
Jednostka miary 

[para, kpl., szt.)

Przewidywana 

podstawowa 

ilość zakupu 

(par,kpl., szt., 

op.)

Cena 

jednostkowa 

netto [zł] za 

jedną (parę, 

kpl., szt.,op.)

Wartość netto 

zamówienia 

podstawowego 

[zł]

A B C D E F=D*E

1 Bluza polarowa sztuka 190

2 Buty ochronne skórzane męskie S3 para 190

3 Buty ochronne skórzane damskie S3 para 45

4 Buty gumowe w kolorze czarnym S5 para 15

5 Buty filcowo gumowe z podnoskiem ochronnym 200J para 70

6 Buty typu póładidas dla sprzątaczki para 5

7 Czapka letnia z daszkiem sztuka 230

8 Czapka zimowa sztuka 70

9 Fartuch drelichowy sztuka 10

10
Fartuch dla sprzątaczki/pracownika stołówki z długim 

rękawem
sztuka 6

11 Fartuch do prac spawalniczych sztuka 2

12 Jednorazowe wkładki przeciwhałasowe
opakowanie                      

=200 kompletów
1

13 Kurtka dla mistrza ocieplona z kapturem sztuka 8

14 Kurtka przeciwdeszczowa z kapturem sztuka 150

15 Komplet przeciwdeszczowy komplet 65

16 Kamizelka ostrzegawcza sztuka 200

17 Kask chroniący głowę sztuka 10

18 Koszula flanelowa sztuka 180

19 Okulary przeciwsłoneczne dla kierowcy sztuka 40

20 Okulary ochronne ze szkłem bezbarwnym sztuka 150

21
Okulary ochronne ze szkłem bezbarwnym chroniące 

przed odpryskami ciał stałych
sztuka 12

22 Podkoszulek typu T-shirt sztuka 360

23 Półmaska filtrująca pyły, dymy, aerozole sztuka 2000

24 Rękawice ochronne pięciopalcowe – wersja ciężka para 6000

25 Rękawice ochronne pięciopalcowe – wersja lekka para 14000

26 Rękawice ochronne dla ładowaczy para 1000

27
Rękawice ochronne pięciopalcowe  - licowane naturalną 

skórą
para 7000

28
Rękawice ochronne pięciopalcowe ocieplone - licowane 

naturalną skórą
para 2000

29 Rękawice spawalnicze Typu A (MIG/MAG i MMA) para 10

30 Rękawice gospodarcze dla sprzątaczek para 400

31 Rękawice nitrylowe/lateksowe pięciopalcowe
opakowanie                           

=100 par.
100

32 Ubranie ochronne letnie w kolorze granatowym komplet 230

33 Ubranie ochronne ocieplone w kolorze granatowym komplet 100

34 Ubranie dla spawacza w kolorze ciemnym komplet 3

35 Zarękawnik skórzany dla spawacza sztuka 3

36 Kombinezon ochronny jednokrotnego użycia szuka 100

Dostawa odzieży roboczej i ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej                                                                                                          

dla  Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o. we Włocławku



37 Czepek ochronny sztuka 10

Tabela nr 2 Zamówienie w ramach prawa opcji

LP. WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO
WARTOŚĆ NETTO – 

PRAWO OPCJI

A B = suma kolumny F z tabeli nr 1 C = B x 0,20

1.        

Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę  /Tabela nr 1 kolumna F + Tabela nr 2 kolumna C/:

Wartość netto: __________________ zł

VAT ……………%: ______________ zł

Wartość brutto: __________________ zł

Wartości te należy wpisać do formularza ofertowego.

podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do 

reprezentowania wykonawcy, do występowania w obrocie 

prawnym i składania oświadczeń woli w jego imieniu

                __________________________________________________________________________

SUMA KOLUMNY H (wartość netto zamówienia podstawowego)


