
FORMULARZ OFERTY

Adresat oferty:
m.st. Warszawa - Ośrodek Sportu i Rekreacji 
Dzielnicy Śródmieście ul. Polna 7A,
00 - 625 Warszawa

Przedmiot zamówienia : Dostarczenie środków chemicznych do utrzymania parametrów 
wody basenowej i jej uzdatniania oraz dezynfekcji płyty basenowej w Ośrodku Sportu 
i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście umiejscowionym w Warszawie (00-625), ul. Polna 7a

Wykonawca/cy składający ofertę:

L.p. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:

...................................................................... tel................................lub adres e-mail:

Oferujemy wykonanie całości zamówienia na:

zgodnie ze wszystkimi wymogami, o których mowa w Zaproszeniu do złożenia oferty za cenę łączną:

ŁĄCZNA CENA : NETTO .................................................. zł

ŁĄCZNA CENA: BRUTTO ............................................... zł

SŁOWNIE..................................................................................................................................

Powyższa kalkulacja została sporządzona przy uwzględnieniu szacowanego zapotrzebowania 
rocznego wskazanego w zaproszeniu do składania ofert i niżej wskazanych cen jednostkowych za 
produkty:



l.p. Nazwa środka*
Wartość 

netto 
za lk g

Podatek 
VAT 23%

Łączna cena 
brutto za 1 kg

1.
Algen Super

2.
CHLORSTAB 
stabilizowany 
podchloryn sodu

3.
Flockmix Ultra 
płynny

4.
pH Minus regulator 
płynny

5.
Banisol A

6.
Banisol G

7.
Tabletki DPD1

8. Tabletki DPD3

9.
Tabletki Phenol 
Red

10. Randrani super

11.
Koncentrat do
dezynfekcji
DEOPHYTON

*Algen Super - Środek do zwalczania glonów, bakterii i grzybów w wodzie basenowej-minimum 36% 

roztwór polimeru N-metylmetanaminy o działaniu glonobójczym, grzybobójczym i bakteriobójczym w 

wodzie basenowej. Wpisany do rejestru preparatów biobójczych. Wymagana Karta 

Charakterystyki oraz atest PZH.

*CHLOR STAB. stabilizowany podchloryn sodu - Środek do dezynfekcji wody 

basenowej-stabilizowany podchlorynu sodu (z zawartością minimum 165 g/i aktywnego chloru) do 

dezynfekcji wody basenowej, zawierający stabilizator oraz środek sekwestrujący przeciwko inkrustacji 

pomp i zaworów dozujących. Okres trwałości 6 miesięcy od daty produkcji. Przeznaczony do użytku 

w basenach publicznych oraz posiadający pozwolenie Ministerstwa Zdrowia na obrót produktem 

biobójczym. Wymagana Karta Charakterystyki oraz atest PZH.

*Flockmix Ultra płynny - Środek do koagulacji w wodzie basenowej - minimum 4% roztwór chlorku 

wodorotlenku glinu do koagulacji wody basenowej. Wymagana Karta Charakterystyki oraz atest PZH.



*pH Minus regulator płynny-Środek do obniżania wartości pH wody basenowej -  50 % roztwór kwasu 

siarkowego do obniżania współczynnika pH wody basenowej. Wymagana Karta Charakterystyki oraz 

atest PZH.

*Koncentrat do dezynfekcji DEOPHYTON -  w przypadku braku w produkcji w/w środka należy zastąpić go

środkiem o identycznych parametrach dezynfekujących

(miejscowość) ( data) (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) Wykonawcy)




