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1.
Płyn czyszczący przeznaczony do mycia wszystkich powierzchni, zapachowy, a'1 

litr
szt. 90 23%

2.

Płyn czyszczący i usuwający kamień, rdzę, osad z mydła, zacieki wodne, tłuste 

plamy itp., do różnych rodzajów powierzchni w tym stal nierdzewna, glazura, 

porcelit, szkło, plastik, a' 450ml

szt. 30 23%

3.

Płyn do czyszczenia toalet usuwający bakterie, grzyby, spory i wirusy, 

zapobiegający usadzaniu się kamienia, butelka ułatwiająca rozprowadzenie płynu 

w muszli, a' 1250ml

szt. 90 23%

4.

Płyn do mycia naczyń zawierający od 5 do 15% anionowych środków 

powierzchniowo czynnych, <5% niejonowych środków powierzchniowo 

czynnych, <5% amfoterycznych środków powierzchniowo czynnych, a' 1 litr

szt. 80 23%

5.

Preparat w postaci mleczka do czyszczenia wszelkich twardych, zmywalnych 

powierzchni, szybko i skutecznie usuwający plamy i zabrudzenia, posiadający 

składniki zapobiegające rysowaniu czyszczonych powierzchni, rozpuszczalny w 

wodzie, o gęstości nie mniej niż 1,30g/cm3, pH 10-11, a' min. 700 ml

szt. 10 23%

6.
Mydło w płynie o właściwościach antybakteryjnych, w składzie z gliceryną, 

przeznaczone do dozowników mydła w płynie, pH 5,5 a' 5 litrów
szt. 10 23%

7. Wkład z mydłem perfumowanym do dozownika TORK, a' 1000ml szt. 5 23%

8.
Odświeżacz w aerozolu, neutralizujący nieprzyjemne zapachy,  mix zapachów, a' 

300ml,
szt. 20 23%

9.
Wkład do automatycznego rozpylacza Brait, zapach kwiatowy, min. 3000 

rozpyleń, a'250ml
szt. 40 23%

10. Płyn do mycia szyb z alhoholem i amoniakiem, z rozpylaczem a'750ml szt. 6 23%

11. Płyn do mycia szyb z alhoholem i amoniakiem,  tzw. "zapas" a'750ml szt. 18 23%

12.
Papier toaletowy na rolce, wykonany z makulatury, gramatura 36-38 g/m2, 

szerokość 8,5cm – 9,5cm, długość papieru na rolce min. 20mb, a'8 rolek
op. 220 23%

13.

Ręcznik składany jednowarstwowy o gramaturze min. 38 g/m2, makulaturowy, 

typu Z-Z, min. 65% białości, gofrowany, wodoutrwalony, 1-wkład: min. 190 

listków, długość listka rozłożonego 23cm – 23,5cm, szerokość listka 24,5cm – 

25,5cm (1 wkład = 1 szt.)

szt. 700 23%
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14.

Ręcznik papierowy 2-warstwowy, perforowany, na rolce, kolor biały (dopuszcza 

się z kolorowym nadrukiem), wykonany z celulozy, szerokość 22,5cm – 23,5cm, 

długość ręcznika na rolce min. 10mb.

szt. 100 23%

15.

Worki foliowe 35l wykonane z folii LDPE (z polietylenu)

Wymiary: szer. 500 mm wys. 600 mm 

Ilość sztuk na rolce a'10 szt -100 szt    

Grubość min. 0,022 mm

szt. 1275 23%

16.

Worki foliowe 60l wykonane z folii LDPE (z polietylenu)                                                

Wymiary: szer. 600 mm wys. 750 mm

Ilość sztuk na rolce a'10 szt -100 szt   

Grubość min. 0,022mm                                     

szt. 850 23%

17.

Worki foliowe 120l wykonane z folii LDPE (z polietylenu) 

Wymiary: szer. 700 mm wys. 1100 mm

Ilość sztuk na rolce a' 10szt – 100 szt 

Grubość min. 0,026  mm

szt. 300 23%

18.

Worki foliowe 160l wykonane z folii LDPE (z polietylenu)

Wymiary: szer.900 mm wys. 1100 mm

Ilość sztuk na rolce a' 10szt - 50 szt

Grubość min. 0,030 mm

szt. 300 23%

19.

Worki foliowe min. 240 l wykonane z folii LDPE (z polietylenu)

Wymiary : szer.1200 mm wys. 1500 mm

Ilość sztuk na rolce a' 10szt  - 50 szt                   

Grubość min. 0,035 mm 

szt. 400 23%

20. Zmywak gąbka o rozmiarze 8 x 5 x 2,5 cm szt. 350 23%

21. Krem do rąk z gliceryną, tuba a' 100ml szt. 1050 23%

22. Mydło w kostce a' 100g szt. 3680 23%

23. Proszek do prania, kolor a'300g szt. 3450 23%

24.
Pasta BHP do rąk na bazie łagodnych i skutecznych substancji myjących, ze 

środkiem ściernym, a'500ml
szt. 2000 23%

25. Żel do mycia rąk bez użycia wody a'100ml szt. 20 23%

26. Mop z mikrofibry z gąbką szorującą - typ "spódniczka" szt. 60 23%

27. Kij do mopa, pasujący do mopa z poz. 26 szt. 6 23%

28.
Wiadro z trwałego plastiku z wyciskaczem do mopa typu "spódniczka", 

pojemność min. 12l, 
szt. 3 23%

29. Zawieszka do WC z kostką szt. 40 23%

30. Kostka do zawieszki WC "zapas" szt. 100 23%

SUMA



Wartość zamówienia netto: ….....................................zł

Podatek VAT: ….......................................................zł

Wartość zamówienia brutto: …....................................zł

TEL: .……………………………………………………………..Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………. 

   ....................................................

        (podpis osoby uprawnionej w imieniu Wykonawcy)

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu w innych opakowaniach handlowych pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia wymaganej ilości asortymentu. Ilość nie 

będzie mniejsza niż określona w formularzu cenowym, a przekroczenie ilości będzie mniejsze niż wielkość opakowania handlowego (ilość opakowań należy zaokrąglić do 

pełnego opakowania handlowego)

Nazwa Wykonawcy: 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………...Adres Wykonawcy:

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………
NIP: ……………………………………………………………….REGON: ……………………………………………………………………….. 


