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Załącznik nr 1 

OFERTA CENOWA 
 

 
 
 
Nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
NIP ……………………………………………………………………...        REGON ……………………………………………… 
 
Adres Wykonawcy…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Telefon …………………………………………………………………      e-mail: ..……………………………………………… 
 
Osoba do kontaktu ……………………………………………………  tel. …………………………………………………….. 
 
1. Oświadczam, że zapoznałem się z zakresem przedmiotu konkursu, spełniam jego wymagania 

i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 
2. Oświadczam, że zapoznałem się z projektem umowy i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 
3. Oferuję wykonanie przedmiotu zgodnie z poniższą wyceną: 
 
 

Lp. 
Nazwa 

produktu 
Opis 

Ilość 
sztuk 

Cena 
jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

VAT 
% 

Wartość 
brutto 

1 
Poszwy białe 
160/200 cm 

Tkanina typu MEDYK, gramatura tkaniny 
160 g/m2 +/- 5 g/m2, gęstość po osnowie 
300 nitek/dm, gęstość po wątku 230 
nitek/dm, tkanina barwiona barwnikami 
kadziowymi lub bielona, możliwość 
chlorowania i sterylizacji tkaniny, 
temperatura prania tkaniny nie mniejsza 
niż 95°C, wykurcz tkaniny po praniu do 
4%,  tkanina biała z wytkanym napisem 
kolor bordo – NARODOWY INSTYTUT 
GERIATRII, REUMATOLOGII I 
REHABILITACJI (wysokość liter ok. 2 cm), 
szyta na zakład 30 cm 

1 000 

        

2 
Poszewki białe 

70/80 cm 

Tkanina typu MEDYK, gramatura tkaniny 
160 g/m2 +/- 5g/m2, gęstość po osnowie 
300 nitek/dm, gęstość po wątku 230 
nitek/dm, tkanina barwiona barwnikami 
kadziowymi lub bielona, możliwość 
chlorowania i sterylizacji tkaniny, 
temperatura prania tkaniny nie mniejsza 
niż 95°C, wykurcz tkaniny po praniu do 
4%,  tkanina biała z wytkanym napisem 
kolor bordo – NARODOWY INSTYTUT 
GERIATRII, REUMATOLOGII I 
REHABILITACJI (wysokość liter ok. 2 cm), 
szyta na zakład 20 cm 

1 000 
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3 
Prześcieradła 
białe 220/260 

cm 

Tkanina typu MEDYK, gramatura tkaniny 
160 g/m2 +/- 5 g/m2, gęstość po osnowie 
300 nitek/dm, gęstość po wątku 230 
nitek/dm, tkanina barwiona barwnikami 
kadziowymi lub bielona, możliwość 
chlorowania i sterylizacji tkaniny, 
temperatura prania tkaniny nie mniejsza 
niż 95°C, wykurcz tkaniny po praniu do 
4%,  tkanina biała z wytkanym napisem 
kolor bordo – NARODOWY INSTYTUT 
GERIATRII, REUMATOLOGII I 
REHABILITACJI (wysokość liter ok. 2 cm) 

1 000 

        

4 
Podkłady białe 

90/150 cm 

Tkanina typu MEDYK, gramatura tkaniny 
160 g/m2 +/- 5 g/m2, gęstość po osnowie 
300 nitek/dm, gęstość po wątku 230 
nitek/dm, tkanina barwiona barwnikami 
kadziowymi lub bielona, możliwość 
chlorowania i sterylizacji tkaniny, 
temperatura prania tkaniny nie mniejsza 
niż 95°C, wykurcz tkaniny po praniu do 
4%,  tkanina biała z wytkanym napisem 
kolor bordo – NARODOWY INSTYTUT 
GERIATRII, REUMATOLOGII I 
REHABILITACJI (wysokość liter ok. 2 cm) 

300 

        

5 

Poszwy 
kolorowe/         
dziecięce 

130/100 cm 

Tkanina typu MEDYK, gramatura tkaniny 
160 g/m2 +/- 5 g/m2, gęstość po osnowie 
300 nitek/dm, gęstość po wątku 230 
nitek/dm, tkanina barwiona barwnikami 
kadziowymi, możliwość chlorowania i 
sterylizacji tkaniny, temperatura prania 
tkaniny nie mniejsza niż 95°C, wykurcz 
tkaniny po praniu do 4%, tkanina 
kolorowa z wytkanym napisem kolor 
bordo – NARODOWY INSTYTUT 
GERIATRII, REUMATOLOGII I 
REHABILITACJI (wysokość liter ok. 2 cm), 
szyta na zakład 30 cm 

50 

        

6 

Poszewki 
kolorowe/ 
dziecięce 
40/60 cm 

Tkanina typu MEDYK, gramatura tkaniny 
160 g/m2 +/- 5 g/m2, gęstość po osnowie 
300 nitek/dm, gęstość po wątku 230 
nitek/dm, tkanina barwiona barwnikami 
kadziowymi, możliwość chlorowania i 
sterylizacji tkaniny, temperatura prania 
tkaniny nie mniejsza niż 95°C, wykurcz 
tkaniny po praniu do 4%, tkanina 
kolorowa z wytkanym napisem kolor 
bordo – NARODOWY INSTYTUT 
GERIATRII, REUMATOLOGII I 
REHABILITACJI (wysokość liter ok. 2 cm), 
szyta na zakład 20 cm 

50 
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7 

Prześcieradła 
białe lub 

kolorowe/ 
dziecięce 

120/190 cm 

Tkanina typu MEDYK, gramatura tkaniny 
160 g/m2 +/- 5 g/m2, gęstość po osnowie 
300 nitek/dm, gęstość po wątku 230 
nitek/dm, tkanina barwiona barwnikami 
kadziowymi, możliwość chlorowania i 
sterylizacji tkaniny, temperatura prania 
tkaniny nie mniejsza niż 95°C, wykurcz 
tkaniny po praniu do 4%, tkanina 
kolorowa/biała z wytkanym napisem kolor 
bordo – NARODOWY INSTYTUT 
GERIATRII, REUMATOLOGII I 
REHABILITACJI (wysokość liter ok. 2 cm) 

50 

        

8 
Poszewki białe 

jasiek 40/40 
cm 

Tkanina typu MEDYK, gramatura tkaniny 
160 g/m2 +/- 5 g/m2, gęstość po osnowie 
300 nitek/dm, gęstość po wątku 230 
nitek/dm, tkanina barwiona barwnikami 
kadziowymi lub bielona, możliwość 
chlorowania i sterylizacji tkaniny, 
temperatura prania tkaniny nie mniejsza 
niż 95°C, wykurcz tkaniny po praniu do 
4%, tkanina biała z wytkanym napisem 
kolor bordo – NARODOWY INSTYTUT 
GERIATRII, REUMATOLOGII I 
REHABILITACJI (wysokość liter ok. 2 cm), 
szyta na zakład 20 cm 

50 

        

 RAZEM    

 
Wykonawca zobowiązuje się w przypadku wyboru złożonej oferty do zawarcia umowy na 
określonych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 
Termin związania ofertą: 30 dni. 
Forma płatności: przelew do 30 dni od dnia wpływu faktury. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………. dnia ……………………..2018 r. …………………………………………… …  

/Miejscowość/                                                                                              /podpis Wykonawcy/ /podpis Wykonawcy lub osoby                      upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka firmy/ 


