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Zadanie II 

Lp Asortyment
Jednostka 

miary

Planowana 

ilość 

Nazwa produktu 

oferowanego 

przez Wykonawcę

Cena 

jednostkowa 

netto zł

Wartość netto zł 

(kol. 4 x kol. 6)

Stawka VAT 

%

Kwota VAT zł (kol. 

7 x kol. 8)

Wartość brutto zł 

(kol. 7 + kol. 9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ręczniki papierowe, ręczniki kuchenne, papier toaletowy

1

Papier toaletowy (ilość warstw: 2 warstwowy, 

wymiary listków: 9,2 cm x 25 cm, długość rolki 

150 m pasujący do pojemników MERIDA - BIG 

ROLL STAR pap rolka 110

2

Ręcznik papierowy WEPA Satino Prestige (rolka 

biała, celuloza, system AUTOCUT; ilość warstw: 

2 warstwowy, długość rolki 150 m, szerokość 

20,5 cm rolka 90

3

Papier toaletowy Prestige (ilość warstw: 3 

warstwowy, ilość listków:  200 listków na rolce, 

wymiary listka: 9,5 cm x 13,8 cm; długość rolki 

27,60 m - typu Wepa rolka 5000

4

Ręcznik papierowy kuchenny typu Fox Mega 

(ilość warstw: 3 warstwowy, biały, wymiary 

listka 26 cm x 26 cm, ilość listków: 60 listków 

na rolce) rolka 800

5

Ręcznik papierowy typu StarPap (ilość warstw: 

2 warstwowy, typu maxi, biały celulozowy, 

średnica rolki 19 cm, szerokość rolki 19 cm, 

długość listka 20 cm, papier gofrowany) rolka 30

6

Ręcznik papierowy  typu  Celmetto Maxi 

(średnica rolki 18-19 cm, ilość warstw: 2 

warstwowy, biały celulozowy, długość listka 21 

cm, ilość listków: 470 listków na rolce) rolka 36

FORMULARZ CENOWY

Miejcowość...........................................data...............................

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

(podpis i pieczęć lub podpis elektroniczny 

osoby upoważnionej do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy)
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7

Ręcznik papierowy typu zz Velis (ilość warstw: 

1 warstwowy, zielony, wymiary listka 23,00 cm 

x 25,00 cm, ilość listków w kartonie - 4000, 

ręcznik gofrowany z wysokiej jakości 

makulatury) karton 50

8

Papier toaletowy bezzapachowy typu Zefir 

(ilość warstw: 3 warstwowy, biały,  ilość 

listków:  239 listków na rolce, wymiary listka 

9,3 cm x 11,5 cm,  długość rolki - 27,5 m) rolka 24

RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO zł:

RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO SŁOWNIE:

RAZEM WARTOŚĆ NETTO zł:

Miejcowość...........................................data...............................

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

(podpis i pieczęć lub podpis elektroniczny 

osoby upoważnionej do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy)


