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[PLN]

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Worki  (reklamówki)  jednorazowe

bezbarwne lub koloru białego,

wym.: min. 25 x 50 cm, opak.  min.180 szt.

op. 19 5

2 Worki do segregacji odpadów  materiał LDPE

wym.: szer.xdł  50 x 110 cm (±2cm) gr. folii min 0,04 mm

szt. 15 060 2000

3 Worki na odpady  gruzowe  materiał  LDPE                                                                                                                                                         

poj. 120 l  (±5 l), grubość folii min. 0,14 mm

szt. 10 466 2000

4 Worki na śmieci  materiał LPDE                                                                                                                                          

poj. 160 l, wym: dłxszer. 110x90 cm (± 2 cm)

szt. 29 836 5000

5 Worki na śmieci materiał LDPE     

poj. 35 l, wym.: szerx dł 50 x 60 cm (± 2 cm )                             

szt. 123 291 5000

6 Worki na śmieci materiał LDPE 

 poj. 60l, wym.: dłxszer. 75 x 60 cm  (± 2 cm), waga min. 160 g

szt. 127 951 5000

7 Worki na śmieci materiał LDPE

poj. 120 l, wym.: dłxszer. 110x70 cm (± 2 cm)

szt. 93 671 2000

8 Worki na śmieci materiał LDPE

poj. 240 l, wym.: szer.xdł 90x240  cm (± 2 cm)

szt. 1 691 500

9 Worki wiązane na odpady materiał  LDPE

ze sznurkiem zgrzewanym z workiem,                                                                                                                                  

poj. 120 l, wym.: szer.xdł  70 x 120 cm (± 2 cm), gr. folii min. 0,07 mm

szt. 12 431 1000
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……………………………………………
podpis i pieczątka Wykonawcy

UWAGA WYKONAWCY:

*   Wartość z pozycji: "Razem wartość brutto zamówienia podstawowego" oraz 

"Razem wartość brutto zamówienia objętego prawem opcji" należy przenieść do 

„FORMULARZA OFERTY" – załącznik nr 1 do SIWZ;

Część II worki

ZP/46/055/D/17 FORMULARZ  RZECZOWO-CENOWY - załącznik 2a do SIWZ (część II postępowania)

……………….., dnia…………..
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