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FORMULARZ OFERTOWY 

  

ARTYKUŁY GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

 
Lp. Nazwa artykułu Cena 

jednostkowa 
brutto 

szt./zestaw  

Ilość 
sztuk/zestawów 

Cena 
brutto 

1. Talerze obiadowe (zestaw - 18 szt.) 

Zestaw zawiera talerze dla sześciu 

osób: głębokie, duże oraz deserowe, 

porcelanowe. Talerze są odporne na 

uderzenia i zarysowania,  do mycia  

w zmywarce, nie mogą zawierać 

żadnych szkodliwych związków 

chemicznych w przeciwieństwie do 

chińskich podróbek, nadruk wesoły, 

przyjazny dla dzieci, 

  

 4 zestawy  

2. Garczki do gotowania z pokrywką 

(stal nierdzewna satynowa ), nitowane 

uchwyty, nienagrzewające się 

uchwyty trójwarstwowe dno: 

- garnek – średnica: 20cm/pojemność: 

3,2 litra (1szt.); 

- garnek – średnica:  

ok.20cm/pojemność: 4,0 litra (1szt); 

- garnek – średnica: 

ok.24cm/pojemność 6,1 litra (1szt.); 

- garnek – średnica:  

ok.24cm/pojemność 7,0 litra (1szt). 

 4 szt.  

3. Termos stołowy z pompką 2,5l (stal 

nierdzewna satynowa) - utrzymuje 

ciepło bądź zimno cieczy w nim 

przetrzymywanej przez 24h (zależnie 

od temperatury zewnętrznej) - 

wyposażony w pompkę, która ułatwia 

nalewanie napojów , wysokośc min. 

37 cm 

 

 2 szt.  
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4. 

 

 

 

Wiaderko z pokrywką 10l 

Wysokość:  bez pokrywy : min 27 cm 

/ średnica: min. 26 cm / średnica dna  

min. 19 cm , stal nierdzewna , do 

kontaktu z żywnością 

 

 

  

 

1 szt. 

 

5. Sztućce (24elem: 6widelcy, 6 noży, 6 

łyżek stołowych, 6 łyżeczek do 

herbaty, wzór klasyczny, stal 

nierdzewna,) 

 4 zestawy  

6. Szklanki z uchwytem do herbaty , 

dymne, kształt filiżanki, szkło 

hartowane, 250ml,  9,5x5x8,5 

 24 szt.  

7. Czajnik ze stali nierdzewnej 3,5l 

Raczka i pokrywka ebonitowe, nie 

nagrzewające się,       w kolorze 

czarnym .  

Wykonany ze stali szlachetnej 18/10  

Lekki korpus stalowy ( satyna) 

 1 szt.  

 

 

RAZEM 

 

 

 

 

 

 

Opoczno, dnia …………………………..  …………………………………………….

             Podpis oferenta  
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