
 Załącznik nr 1 do umowy 

Opis przedmiotu zamówienia – FORMULARZ   CENOWY 

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Jedn miary ILOŚĆ Stawka vat Cena brutto 

jednostkowa 
Wartość netto Wartość brutto 

1 Płyn do mycia naczyń, zawierający 5-15% 

anionowych środków powierzchniowo czynnych, 

amidopropylenobetaina, dietanoloamid kwasów oleju 

kokosowego, pH 1%  roztworu  5,0-8,5  (opak nie 

mniej niż  5 l) typu: „LUDWIK”  lub produkt 

równoważny 

Szt. 270     

2 Mleczko do czyszczenia kuchenek, zlewów, wanien, z 

mikrogranulkami  pH 11,5 ±1, na bazie podchlorynu 

sodu, anionowe związki pow.-czynnych < 5%,  bez 

zapachu chloru, (opak nie mniej niż 700 ml) typu: 

„CIF” mleczko lub produkt równoważny 

Szt. 150     

3 Proszek do prania  tkanin białych :obrusy, firanki 

(automat)z kolorowymi granulkami  
zawierający 5-15% anionowych środków 

powierzchniowo czynnych, kwas cytrynowy poniżej 

5%, gęstość względna ok. 703g/l,  pH (10%roztworu 

wodnego) 10 ±1   (opak  nie mniej niż  5,85 kg) 
typu: „BRYZA”  lub produkt równoważny 

Op. 100     

4 Proszek do prania tkanin  kolorowych (automat) z 

kolorowymi  granulkami, zawierający 5-15% 

anionowych środków powierzchniowo czynnych, 

kwas cytrynowy poniżej 5%, gęstość względna 

ok.703g/l,  pH (10% roztworu wodnego) 10 ±1      

(opak nie mniej niż  5,85 kg) typu: „BRYZA”  lub 

produkt równoważny 

Op. 150     

5 Koncentrat płynu zmiękczającego do płukania tkanin 

zawiera 5-15% kationowe środki powierzchniowo 

czynne  (opak  nie mniej niż  4 l) typu: „LENOR”, 

„E” koncentrat  lub produkt  równoważny 

Szt. 150     

6 Płyn do WC usuwający kamień  i rdzę,  zawierający 

kwas fosforowy  (od 10÷25%),   
pH 1,0 ±0,5,  (opak  nie mniej  niż 700 ml) typu: 

Szt. 500     



„SANSED”  lub produkt równoważny 

7 Proszek do czyszczenia, zawierający fosforany, 

alkilobenzenosulfonian sodu poniżej 5%, węglan sodu 

10-20% środki wybielając tlenowe  pH (1% r-ru 

wodnego) 10±11(opak nie mniej niż  500 g) typu: 

„IZO” lub produkt równoważny 

Szt. 250     

8 Worki na odpady 35 l. Worki wykonane z folii LDPE. 

Grubość (40 mikronów). 

Na rolce 50 sztuk  

rolka 600     

9 Worki na odpady 60 l. Worki wykonane z folii LDPE, 

zamykane taśmą ściągającą, przeznaczone do 

sortowania cięższych odpadów. Grubość (40 

mikronów)  do sortowania cięższych odpadów. Na 

rolce 50 sztuk  

rolka 1300     

10 Worki na odpady 120 l. Worki wykonane z folii 

LDPE, zamykane taśmą ściągającą, przeznaczone do 

sortowania cięższych odpadów. Grubość (40 

mikronów) Na rolce 10 sztuk . 

rolka 30     

11 Worki na odpady 160l, wymiary: około  

90x140cm, mocne, folia LDPE, czarne, rolka: 

min. 10 worków 

rolka 300     

12 Worki na odpady 240 l, wymiary: 90 x 140 cm, 

mocne, folia LDPE, czarne, rolka: min. 10 

worków 

rolka 50     

13 Środek  do udrażniania  rur kanalizacyjnych, z 

aktywatorem aluminiowym, zawierający 

wodorotlenek sodu 50-70%,  pH (1% r-ru) 12÷13,5  

(opak  nie mniej  niż 500 g) typu: „KRET” lub 

produkt równoważny 

Op. 65     

14 Gąbka do naczyń,  dwustronna – jedna strona powłoka  

szorstka, druga strona powłoka naturalna gąbka o 

wymiarach nie mniejszych niż 6,5 x 10cm. (op/15szt) 

Op. 300     

15  Zmywaki do garnków żyłkowe Szt. 450     

16 Zmywak spiralny druciak, miękki (do teflonu) maxi 

30  
Szt. 550     

17 Rękawice lateksowe (op/100szt) Op. 300     

18 Rękawice nitrylowe(op/100szt) Op. 600     



19 Rękawice gumowe (para) Szt. 700     

20 Rękawice robocze (op/10szt) Op. 30     

21 Rękawice foliowe (op/100szt) Op. 35     

22 Wybielacz do tkanin  (1l) Szt 170     

23 Papier toaletowy biały, trzywarstwowy, miękki, 

listkowany, min. 160 listków / op.8 szt/ 
Op. 2400     

24 Ręczniki kuchenne, papierowe białe, miękkie, 

dwuwarstwowe, dł. min. 11 mb  
 

rolka 9000     

25 Ręcznik papierowy celulozowy, biały, dwuwarstwowy 

super chłonny dł. min. 60 mb. średnica rolki min 18 

cm wysokość rolki 19 m 

rolka 800     

26 Płyn do mycia szyb (5 L) Szt. 20     

27 Płyn ze spryskiwaczem do mycia szyb  luster i 

powierzchni szklanych (0,5l) 
Szt. 70     

28 Chusteczki higieniczne  (op/100 szt.) Op. 110     

29 Krem do rąk (200g) Szt. 15     

30 Płyn do zmywarek  (5l) Szt. 10     

31 Nabłyszczasz do zmywarek (0,5l) Szt. 20     

32  Kostka do WC z zawieszką 40 g (różne zapachy) o 

właściwościach 
bakteriobójczych i odświeżających  

Szt. 700     

33 Tabletki do zmywarek (1kg) Szt. 5     

34 Mydło w kostce dla dzieci 100g Szt 180     

35 Papier do pieczenia (rolka 6m) Szt. 35     

36 Worki na mrożonki 30X40 ( op. 50 szt) Op. 280     

37 Ścierka do kurzu z mikrowłókien - 3szt. w op.  
      

Op. 1000     

38 Ścierki do podłogi z mikrofibry 60x70 cm  Szt. 60     

39 Odkamieniacz blux op. 0,5 l Szt. 70     

40 Zapałki  (op.10 pudełek) Szt. 10     



41 
Szczotka  do zamiatania z włosia mieszanego, 
przeznaczona do pracy wewnątrz pomieszczeń oprawa 
drewniana gwint standardowy bez kija. 
 

 

 

 
 

Szt. 10     

42  Mop płaski z wkładem z mikrofibry i kijem . 

Wkład posiada specjalne mikrowłókna, które 

doskonale wchłaniają wodę i zabrudzenia.  
 

Szt. 10     

43 Zapas mop prostokątny z mikrofibry 
 

Szt.. 30     

44 Zapas mop paski uniwersalny gwint 
 

Szt.. 50     

45 Zapas mop sukienka wykonany z bardzo chłonnego 

włókna, mikrofibry. Posiada gwint do wkręcenia kija 
Szt.. 15     

46 Kij do miotły , mopa aluminiowy, posiadający 

uniwersalny gwint długość ok. 110 cm. 
Szt.. 15     

47 Miotła ulicówka 40 cm z tworzywa sztucznego z 

drewnianym korpusem w części roboczej wykonana z 

twardego włosia z tworzywa sztucznego,wyposażona 

w solidny uchwyt do mocowania trzonka, przydatna 

przy pracach porządkowych, np. do zamiatania kurzu, 

piasku,liści, świeżego śniegu itp.  

Szt.. 10     

48  Miotła plastikowa dł 30 cm ze sztucznym 

włosiem -zapas 
Szt. 25     

49 Kij do miotły drewniany długość około 130cm Szt. 15     

50 Płyn do czyszczenia dywanów: pojemność 500ml Szt. 10     

51 Woda destylowana opakowanie 5 l Szt.. 50     

52 Aerozol do mebli przeciw kurzowi, nadający 

połysk. Środek do pielęgnacji, ochrony i 

nabłyszczania. Opakowanie 300 ml. 

Szt.. 20     



53 Odświeżacz powietrza w aerozolu o pojemności 

300 m Produkt musi rozpylać delikatną mgiełkę, 

nie może rozchlapywać płynu ani piany. 

Elementy opakowania nie mogą się łamać czy 

odpadać podczas normalnego użytkowania, 

zapach wyraźny,  preferowane  cytrusowe, 

kwiatowe. 

Szt.      

54 Płyn do mycia podłóg, glazury, terakoty oraz 

innych twardych powierzchni (uniwersalny), 

zawierający: <5% anionowe środki 

powierzchniowo czynne, niejonowe środki 

powierzchniowo czynne, kompozycje 

zapachowe(np. cytrynowy, 

jaśminowy,konwaliowy),opakowanie 5l  
 

Szt. 300     

55 Sól tabletkowa opakowanie o wadze 25 kg (1 worek) 

zawiera sól w postaci pastylek, 
Op. 23     

56 Folia aluminiowa  długość 50 m  szerokość 30 cm o 

zwiększonej wytrzymałości i grubości 
Szt. 50     

57   Cif  uniwersalny spray do czyszczenia łazienek  0,7 l  Szt. 150     

X  X   ŁĄCZNIE   

 

 

 

Wartość oferty netto …………………………………………………………….zł 

Słownie: …………………………………………………………………………… 

Wartość oferty brutto …………………………………………………zł. 

 

Słownie:…………………………………………………………..… 

 
Uwaga: Podana ilość towarów jest ilością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych w poszczególnych pozycjach, a także 

zamówienia mniejszej ilości towaru. 



 

 

………………………………………………….. 

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 


