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Gmina Kałuszyn  
ul. Pocztowa 1 
05- 310 Kałuszyn  

 
 

Odpowiedź na zapytanie ofertowe  
 

Przedstawiamy ofertę na:  
 
 

 Lp. nazwa  zdjęcie produktu 

 
 

ilość 

Kwota netto 
Całkowita  

Kwota brutto 
całkowita 

1.

Rękawice ochronne – z 
włókna szklanego 
HENDI, 2 sztuki w 
opakowaniu, cechy 
produktu: dodatkowa 
ochrona przed wodą 
Parametry: długość w 
mm: 430  

 
 

 
2 

  

2.

Czapka z siatką  
Parametry:  Kolor: biały  
Opis: 
skład: 65% poliester, 
35% bawełna  
długo zachowuje kształt  
długi okres 
użytkowania 
 

 

 

2   

3.

Czepek kuchenny – 
zestaw 100 sztuk 
Opis produktu 
- Wykonany z włókniny 
polipropylenowej, w 
kolorze białym 
- Z gumką, składany w 
harmonijkę 
- Rozmiar uniwersalny 
 

 

1   

4.Fartuch damski biały L 
Kolory pastelowe:  16   



żółty, błękit, zielony itp.  
Rozmiar: do 
uzgodnienia 
Opis: 
damski  
zapinany na zatrzaski ze 
stali nierdzewnej  
skład: 35% BAW, 65% 
PES (200-210 g/m2)  
 
 

5.

Saboty 
Wyprodukowane z: 
wysokiej jakości 
mikrowłókien. Dzięki 
temu są wodoodporne i 
można je prać w 
pralkach.  
Wyposażone w sztywne 
noski.  
Lekka podeszwa 
poliuretanowa ma 
własności 
samoczyszczące dzięki 
specjalnemu 
wyprofilowaniu, co 
zapobiega przenoszeniu 
zanieczyszczeń. Jest 
trwała i 
antypoślizgowa. 
Buty są wyposażone z 
tyłu w pasek, który 
można wypinać i 
tworzą się klapki. 
Znajdują szerokie 
zastosowanie w 
przemyśle 
spożywczym, 
kosmetycznym i 
laboratoryjnym. 
Kolor: do uzgodnienia 
Rozmiary: do 
uzgodnienia  
 
 

 

8   

6 

Lampa owadobójcza / 
moc 2x15W 30m2 
Parametry: 
• Wysokość – H: 
320 mm  

 

1   

http://www.sprzetbhp.pl/index.php?pid=523


• Głębokość – D: 
95 mm  
• Szerokość – W: 
500 mm  
• Napięcie – U: 
230 V  
• Moc 
elektryczna: 0.015 kW  
Opis: 
• lampa UV do 
zwalczania owadów 
latających  
• cicha praca, nie 
wydziela zapachów  
• do użytku tylko 
wewnątrz pomieszczeń  
• możliwość 
montażu na ścianie, 
podwieszenia bądź 
postawienia  
• urządzenie 
energooszczędne i 
wydajne  
• obudowa łatwa 
do czyszczenia, z 
wyjmowaną dolną tacą, 
pułapka wyposażona w 
siatkę rażącą o 
wysokim napięciu  
• posiada uchwyt 
łańcuchowy  
• zasięg działania 
30 m 
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Taboret -  
Taboret w 
minimalistycznym 
stylu, świetnie sprawdzi 
się w każdym wnętrzu. 
Stabilna forma z 
wygodnym siedziskiem.  
Nogi wykonane z 
wysokogatunkowej stali 
chromowanej cechują 
się wyjątkową 
wytrzymałością oraz 
odpornością na czynniki 
środowiskowe.  
Średnica: 41/47,5 
cm 

 

3   



Materiał: Stal 
chromowana / PVC 
Kolor: Beżowy 
Gwarancja: 24 m-c 
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Rękawice gospodarcze 
lekko flokowane. 
Dzięki moletowaniu na 
palcach i części 
chwytnej zapewniają 
lepszą chwytność 
przedmiotów. 
Można je stosować do 
żywności – atest PZH, 
znak CE. 
Zabezpieczają dłonie 
przed 
mikroorganizmami, 
detergentami i środkami 
chemicznymi. 
Są elastyczne, miękkie i 
odporne na rozdarcia i 
przekłucia oraz 
zabezpieczają skórę rąk 
przed mechanicznym 
podrażnieniem. 
Wydłużony mankiet, 
zróżnicowane na prawą 
i lewą. 
Rozmiary: L. 
Opakowanie 
podlegające 
recyklingowi OPP, 
pakowane parami, 
podlegają 
biodegradacji. 
Opakowanie: 100 sztuk  

 

1 opakowanie   

9 

Rękawiczki lateksowe 
pudrowane, 
jednorazowego użytku, 
diagnostyczne, 
rolowany rant.  
Opakowanie: 100szt.  
Rozmiar: M, L 

 

10 opakowań: 
 w tym 5 – M 

5 – L  
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Rękawice nitrylowe, 
diagnostyczne, 
nitrylowe, niejałowe, 
bezpudrowe, 
bezlateksowe, 
niebieskie, 
teksturowane końcówki 

 

1 
opakowanie, 
w tym:  
100 szt, - M, 
100 szt.  – L 

  



palców. 
Opakowanie: 200szt.  
Rozmiar: M,L 

11 

Rękawice wampirki, 
wykonane z dzianiny, 
powlekane od strony 
dłoni lateksem, ze 
ściągaczem, dobrze 
przylegają do dłoni, są 
uniwersalne,  
kolor: czerwony, 
pomarańczowy 

 

 

20 par   

12 

Kasetka metalowa  
przeznaczona do 
przechowywania 
pieniędzy oraz różnego 
rodzaju wartości, 
wykonana ze stali, 
pokryta lakierem, 
wyposażona w wkład z 
przegródkami na bilon, 
zamek cylindryczny, 
dwa klucze w 
komplecie, 
przetłoczenie w 
pokrywie pod chowany 
metalowy uchwyt 
niklowany (umożliwia 
postawienie kasetki 
jednej na drugą) 
wymiary zew.: 200 x 
160 x 90,  
waga 1,9 kg 
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Razem netto …………………………… 

W tym  VAT  ………………………….. 

Kwota brutto ………………………….. 

 

Pozostałe informacje  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

http://www.bayersystem.pl/kasetki-metalowe/19-kasetki-metalowe-typ-bs-b1


………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

termin ważności oferty: ………………..         

termin realizacji zadania: …………………… 
              
 
 
 
 
…………………………………………..                   .…………………………………………… 
                                      
      (miejscowość i data)                               (pieczęć i podpis osoby reprezentującej Oferenta)                                                                                
 
 


