
Załącznik nr 2 do zaproszenia 

Nr  39/2017 

PAKIET ASORTYMENTOWO-CENOWY 

 

Lp Asortyment gramatu

ra 

jm Ilość Cena 

jednostkowa 

netto zł 

Cena 

jednostkowa 

brutto zł 

Wartość brutto zł 

kol 5 x kol 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Aerozol do czyszczenia mebli  250 ml szt 89    

2 Biopreparat ekologiczny do dezynfekcji i 

czyszczenia separatora (tłuszczownik)  

5 kg szt 3    

3 Chusteczki antybakteryjne, oczyszczające 40 szt/op op 3    

4 Czyścik kuchenny (sztywny)  szt szt 89    

5 Dozownik mydła w płynie o pojemności 1 l  szt szt 9    

6 Druciak ze stali nierdzewnej, spiralny  szt szt 243    

7 Folia aluminiowa długość 150 m, grubość 

0,45 mm, szerokość 440 mm, średnica 

zewnętrzna ok. 65 mm 

szt szt 30    

8 Folia spożywcza szer. 30cm x 180 mb rolka szt 26    

9 Foremka aluminiowa poj.0,7l  10 szt/op op 5    

10 Gąbka do zmywania, duża profilowana, 

wymiary minimalne 10,6x6,7x4,5 cm 

 szt szt 345    

11 Kij aluminiowy teleskopowy do mopa 

średnica 2 cm 

 szt szt 4    

12 Kij do mopa drewniany szt szt 9    

13 Kij do mopa i szczotki z gwintem drewniany 

dł. - 130 cm 

 szt szt 21    

14 Kij do mopa plastikowy/aluminiowy szt szt 20    



15 Kij do mopa prostokątnego płaskiego ze 

stelażem 

 szt szt 4    

16 Kij do szczotki drewniany  szt szt 7    

17 Kij do szczotki plastikowy szt szt 0    

18 Koncentrat do maszynowego mycia naczyń w 

zmywarkach np. Remix M  lub równoważny. 

Produkt równoważny powinien zawierać co 

najmniej:wodorotlenek potasu, krzemian sodu                     

i związki wybielające na bazie chloru 

20 l szt 10    

19 Koncentrat do mycia i dezynfekcji muszli, 

umywalek, glazury i armatury łazienkowej 

10 l szt 46    

20 Kostka do wc  z zawieszką  40g szt 300    

21 Kosz na śmieci o poj. 25 l z uchylną pokrywą 40g szt 12    

22 Krem do rąk glicerynowy  100g szt 84    

23 Kubek biały PS 200 ml 100 

szt/op 

op 9    

24 Maska higieniczna papierowa z gumkami 

jednorazowego użytku 

50 szt/op op 3    

25 Mleczko do czyszczenia np. Cif Professional 

Lemon Cream lub równoważne. Produkt 

równoważny powinien zawierać: anionowe 

środki  powierzchniowo czynne 5-15%: 

mydło, niejonowe środki powierzchniowo 

czynne <5%; kompozycje zapachowe: 

Limonene kolor żółty, gęstość w 20°C: 1,2 

g/cm³: odczyn pH w 20° C: 11,0 

700 ml szt 250    

26 Mleczko do czyszczenia mebli   1 l szt 50    

27 Mop - zapas sznurek długi,  końcówka mega 

280  

1 szt szt 90    

28 Mop z kijem  1 szt szt 39    



29 Mydło  antybakteryjne w płynie 5 l szt 82    

30 Odplamiacz  np. „ Vanish „ lub równoważny, 

temperatura zapłonu: 80º C; gęstość w 20º C; 

960 kg/cm³; stan skupienia:ciecz; 

rozpuszczalność w wodzie: ok. 27%; 

współczynnik załamania światła: 1,465-1,477  

1 l szt 56    

31 Odświeżacz powietrza do łazienki  w aerozolu  

różne zapachy 

500 ml szt 285    

32 Odświeżacz do zmywarki przemysłowej 11 kg szt 30    

33 Papier do pieczenia  10 

mb/op 

op 28    

34 Papier toaletowy big-rolka, średnica rolki 18 

cm, szerokość papieru 8,5 cm, papier 

jednowarstwowy zielony 

12 

szt/opak. 

opak. 402    

35 Papier toaletowy mała rolka, 2-u warstwowa, 

perforowany, wstęga o długości 25 mb 

Szerokość papieru 96 mm gramatura 18 

szt szt 3004    

36 Pasta do nabłyszczania PCV 5 l szt 50    

37 Pasta do paneli   750 g szt 31    

38 Patyczki do szaszłyków op op 7    

39 Płyn do czyszczenia i dezynfekcji 

sanitariatów, jednocześńie wybielania tkanin  

Domestos lub równoważny, 

Zastosowanie:zagęszczony płyn czyszcząco-

dezynfekujący, dezynfekuje, czyści, zabija 

bakterie, wirusy, grzyby, przylega do 

powierzchni toalety, wybielanie tkanin. 

Wymagane składniki: podchloryn sodu 

4,8g/100g, ZPO-484 pb-0136/2003,<5% 

związku wybielającego na bazie chloru 

(podchloryn sodu), niejonowe środki 

powierzchniowo czynne, mydło, kompozycja 

5 l szt 80    



zapachowa 

40 Płyn do czyszczenia i konserwacji 

powierzchni ze stali szlachetnej, olej 

mineralny, dodatki antystatyczne; 

właściwości: przezroczysta, bezbarwna ciecz, 

dopuszczalne niewielkie zmętnienie, 

temperatura zapłonu > 170ºC, gęstość w tem. 

20ºC ok. 0,85g/cm³ 

5 l szt 22    

41 Płyn do czyszczenia piekarnika i grila, 

anionowe i niejonowe środki powierzchniowo 

czynne, wodorotlenek potasu w roztworze 

wodnym, wodorotlenek potasu 5-15, 

krzemian sodu <5, sól sodowa 

siarczanowanego oksyetylenowanego 

alkoholu C12-15  <5 

5 l op 9    

42 Płyn do czyszczenia tapicerki - spray  500 ml szt 16    

43 Płyn do dezynfekcji powierzchni, sprzętu 

mającego kontakt z żywnością 

5 l szt 15    

44 Płyn do dezynfekcji rąk, skład 100g roztworu: 

substancje czynne propanolu 45g, alkoholu 

izopropylowego 28g, kwasu mlekowego 0,3g; 

substancje pomocnicze: alkohol mirystynowy 

triglicerydy nasyconych kwasów 

tłuszczowych o średniej długości łańcucha, 

glicerol 85%, sodu mleczan, woda 

oczyszczona 

500 ml szt 28    

45 Płyn do mechanicznego prania tapicerki 

meblowej (foteli) 

500 ml szt 19    

46 Płyn uniwersalny do mycia dużych  

powierzchni zapachowy 

5 l szt 112    

47 Płyn do mycia kabiny prysznicowej 500 ml szt 36    



48 Płyn do mycia naczyń, wartość pH: 1% 

roztworu 5,0-8,5, ciecz niepalna,  barwa 

zielona, zapach miętowy.95 

5 kg/op op 150    

49 Płyn do mycia szyb:czyści i zapobiega 

zaparowywaniu szklanych powierzchni, nie 

pozostawiający smug, w spryskiwaczu  

1 ml szt 95    

50 Płyn do mycia uniwersalny, do silnych 

zabrudzeń, z sodą oczyszczoną, zapachowy  

5 l szt 52    

51 Płyn do płukania tkanin koncentrat  1 l szt 72    

52 Płyn do zmywarki REMIX MS lub 

równoważny. Produkt równoważny powinien 

posiadać co najmniej: wersenian 

czterosodowy 5/15, wodorotlenek potasu 5-15 

wodorotlenek sodu 5-15 

20 l szt 8    

53 Płyn owadobójczy na owady biegające  300 ml szt 20    

54 Płytka na owady  1 szt szt 20    

55 Pojemnik na papier toaletowy BIG rolka 1 szt szt 5    

56 Płyn do czyszczenia zmywarki przemysłowej 10 l szt 3    

57 Pojemnik plastikowy na ręcznik papierowy 

(ręcznik składanka) 

szt szt 5    

58 Pojemniki polipropylenowe jednorazowego 

użytku z przykrywkami 200 ml 

50 szt/op szt 35    

59 Preparat do szamb  24 

saszetek/

op 

op 2    

60 Proszek do prania firan  5kg szt 4    

61 Proszek do prania w pralkach 

automatycznych do białego  

5 kg kg 47    

62 Proszek do prania w pralkach 

automatycznych do kolorów 

5 kg kg 98    

63 Proszek do zmywarek  2,5 kg szt 8    



64 Przepychaczka gumowa szt szt 13    

65 Preparat do szybkiej dezynfekcji 

przedmiotów, powierzchni i wyrobów 

medycznych. Butleka ze spryskiwaczem. 

1 l szt 14    

66 Preparat dezynfekujący na bazie alkoholu bezzapachowy 

aerozol dezynfekujący powierzchnię i sprzęt w 

pomieszczeniach biurowych, działający na bakterie, grzyby, 

prątki, wirusy. 

25    

67 Reklamówka z dogrzewanym uchwytem z 

taśmy foliowej 42 cmx45 cm (nadruk 

świąteczny: Boże Narodzenie, Wielkanoc)  

100 

szt/op 

op 64    

68 Reklamówka z dogrzewanym uchwytem z 

taśmy foliowej 42 cmx45 cm nadruk zwykły  

500 

szt/op 

op 1    

69 Reklamówki   cienkie 35x27 cm  200 

szt/op 

op 62    

70 Ręcznik papierowy (składanka biała) 20 szt/op op 167    

71 Ręcznik papierowy rolka, papier 2-u 

warstwowy, gramatura 2x20 g/m², długość 

rolki min. 14 m, szerokość odcinka 25x22,3 

cm rolka, 

2 szt/op op 551    

72 Ręczniki papierowe, mega rolka, średnica 

rolki 16 cm, szerokość papieru 20 cm, papier 

dwuwarstwowy biały 

rolka szt 162    

73 Rękawice gospodarcze gumowe różne 

rozmiary 

para para 243    

74 Rękawice medyczne lateksowe różne 

rozmiary 

100 

szt/op 

op 153    

75 Serwetki papierowe, okolicznościowe 33x33 

cm 

20 szt/op op 48    

76 Serwetki papierowe 15x15 gładkie 500szt./o

p 

op 329    

77 Sól do zmywarki 1,5 op 27    



kg/op 

78 Sól techniczna odpadowa, drogowa do 

posypywania chodników  

25 kg/op op 33    

79 Szczotka do zamiatania drewniana 30 cm szt szt 20    

80 Szczotka do zamiatania na kiju 30 cm szt szt 15    

81 Szczotka do zamiatania plastikowa bez kija 

30 cm 

szt szt 14    

82 Szczotka z pojemnikiem do wc (różne kolory 

m.in. biały) 

kpl kpl 50    

83 Szczotka zmiotka z szufelką kpl kpl 38    

84 Ściereczki uniwersalne 3 szt/op op 436    

85 Ścierka wykonana w 100% z mikrofibry do 

szyb i luster minimalne wymiary 10 cm x 20 

cm 

szt szt 104    

86 Ścierki do podłogi dobrze wchłaniające wodę, 

min. 70% bawełny, wodochłonność min.60%  

 szt szt 159    

87 Środek do zmywania glazury i terakoty 

(powierzchni ceramicznych) 

500 ml szt 28    

88 Środek myjący do parkietów lakierowanych 1 l szt 12    

89 Środek do kamienia i terakoty, ochronny i 

nabłyszczający   

500ml szt 9    

90 Środek do czyszczenia wszystkich rodzajów 

zabrudzeń bez zarysowań bez zacieków 

usuwający uporczywy brud, tłuszcz oraz 

naloty z kamienia osadowego posiadający 

właściwości wybielające (spray) np..: 

LUDWIK SUPER AKTIV mleczko 

czyszczące lub równoważny. Produkt 

równoważny powinien spełniać wszstkie 

opisane elementy. 

750 ml  47    



91 Środek odkamieniający  do zmywarek Remix  

ODS  lub równoważny. Produkt równoważny 

powinien co najmniej zawierać: niejonowe 

środki powierzchniowo czynne i kwasy 

nieoraniczne w roztworze wodnym, eter 

polioksyalkilenoglikolowy alkoholu 

laurylowego  <5, kwas solny (30%), 30-50 

kwas fosforowy 75% spożywczy  <5 

10 l szt 17    

92 Świece ozdobne długie  szt szt 46    

93 Środek w płynie do czyszczenia zmywarki  250 ml szt 10    

94 Tabletki dezynfekujące  300 

szt/op 

op 4    

95 Tabletki do zmywarki 100szt/o

p 

op 30    

96 Talerz 1-dzielny biały PP 220 mm   100 

szt/op 

op 4    

97 Talerzyki papierowe jednorazowe średnica 

150 mm 

100 

szt/op 

op 11    

98 Terpentyna techniczna 500 ml szt 1    

99 Torebki do mrożonek HD poj. 5 l 20 szt/op op 20    

100 Torebki do mrożonek o poj. 10 l . 20 szt/op op 66    

101 Torebki foliowe 14,4x35 cm do kontaktu z 

żywnością 

1000 

szt/op 

op 31    

102 Torebki foliowe 28x37cm  do kontaktu z 

żywnością 

1000 

szt/op 

op 21    

103 Torebki HDPE 18x30 cm 1000 

szt/op 

op 6    

104 Torebki reklamówki (25,5/45) do kontaktu z 

żywnością 

200 

szt./op 

op 42    

105 Wiaderko 15 l z uchwytem, plastikowe  szt szt 7    

106 Wiadro do mopa półokrągłe 36 cm X 26 cm  szt szt 8    



107 Wiadro plastikowe z pokrywką 12 l szt szt 2    

108 Wiadro prostokątne z wyciskaczem do mopa 

12 l 

szt szt 11    

109 Woda destylowana 5l szt 1    

110 Woreczki śniadaniowe 15x25 cm 100 

szt/op 

op 25    

111 Worki do odkurzacza AQUAWELT 1600W 12 szt/op op 0    

112 Worki do odkurzacza KARCHER SE 3001  5 szt/op op 3    

113 Worki do odkurzacza Karcher SE 4001 5 szt./op op 0    

114 Worki do odkurzacza Karcher T7/1  5 szt/op op 1    

115 Worki do odkurzacza Karcher T12/1  10 szt/op op 1    

116 Worki do odkurzacza Karcher WD-5 5 szt/op op 0    

117 Worki do odkurzacza Karcher ZE 320 5 szt/op op 1    

118 Worki do odkurzacza BOSCH GL 30 10 szt/op op 1    

119 Worki do odkurzacza Zelmer Multipro 5 szt/op  1    

120 Worki do odkurzacza ZELMER Ultra 

Filtration Typ 4000 

4 szt/op  1    

121 Worki do odkurzacza KARCHER NT 361  5 szt/op  3    

122 Worki do odkurzacza HOOVER TF 1810  szt szt 2    

123 Worki do odkurzacza Profi szt szt 1    

124 Worki do odkurzacza Profi  Europe XL 

(pojemność 10 l) 

szt szt 5    

125 Worki do odkurzacza PROFUS II BY 

INVEST 

szt szt 14    

126 Worki do odkurzacza LAVOR KRONOS IF 5 szt/op op 0    

127 Worki na śmieci 10 l HD 50 szt/op op 17    

128 Worki na śmieci 20 l HD 50 szt/op op 59    

129 Worki na śmieci 240 l LD 20 szt/op op 30    

130 Worki na śmieci grube  wiązane 120 l  10 szt/op op 190    

131 Worki na śmieci grube z zagrzanym 

sznurkiem umożliwiając  zawiązanie 35 l  

50 szt/op op 364    



132 Worki na śmieci grube z zagrzanym 

sznurkiem umożliwiającym zawiązanie 60 l  

50 szt/op op 432    

133 Wycieraczka pod drzwi wewnętrzna gumowa 

min 40x60 cm 

szt szt 24    

134 Wycieraczki (ściągacze) do szyb szt szt 8    

135 Wykałaczki 300 

szt/op 

op 9    

136 Wózek do sprzątania wyposażony w dwa 

wiadra o pojemności min.15 l max 17 l każde, 

wykonane z tworzywa sztucznego odpornego 

na uszkodzenia; ramę wykonaną ze stali 

chromowanej, ramkę/uchwyt do zawieszenia  

worka na odpady oraz podstawę dla worka, 

koszyczek na akcesoria wykonany ze stali 

chromowanej, 4 gumowe kółka, wyciskarka 

do mopów płaskich. 

szt szt 1    

137 Zapas do mopa płaski, mikrofibra szt szt 23    

138 Zapas do mopa Vileda lub równoważny. 

Produkt równoważny powinien posiadać 

100% mikroaktywnych włókien z mikro fibry, 

mozliwość prania w pralce. 

 szt szt 55    

139 Zestaw wiadro z wyciskaczem, mop z 

końcówką płaską, kij 

1 kpl kpl 8    

140 Zawieszka do czyszczenia zmywarki szt  szt 19    

141 Żel do kamienia i rdzy  750 ml szt 63    

142 Żel do udrażniania rur  1000 ml szt 48    

143 Żel do wc koncentrat  10 l szt 19    

144 Tabletki czyszczące do automatycznych 

ekspresów do kawy typu NIVONA 

10 szt/op op 5    

145 Odkamieniacz w płynie SPEZIAL do 

automatycznych ekspresów do kawy 

500 ml szt 1    



146 Proszek do prania dywanów do odkurzacza 

KARCHER SE 4001 

800g szt 2    

147 Udrażniacz do rur w granulkach 500g szt 5    

148 Kij do mopa Vileda Ultra Max lub 

równoważny 

szt szt 3    

149 Zapas do mopa Vileda Ultra Max lub 

równoważny 

szt szt 5    

150 Świeczki typu "podgrzewacz" 20szt./op op 2    

151 Nabłyszczacz do mycia naczyń w zmywarce 

maszynowej - REMIX NO 

5 l op 2    

152 Worki do odkurzacza Karcher WD 3 3 szt./op op 2    

153 Kij do mopa Vileda lub równoważny szt szt 3    

154 Płyn uniwersalny AJAX lub równoważny 1 l szt 23    

155 Worki na śmieci 60 l HD (bez sznurka) 20 

szt./op 

op 45    

156 Worki na śmieci 35 l HD (bez sznurka) 20 szt/op op 135    

157 Mop płaski składany z kijem metalowym szt szt 2    

158 Zapas mop plaski z tasmami granatowymi szt szt 54    

159 Odświeżacz do wc - kubek szt szt 68    

160 Mydło z lanoliną 5 l szt 14    



161 Ścierki fizelinowe 5 szt./op op 14    

162 Płyn do drewna 1 l op 45    

163 Worki do odkurzacza ELEKTROLUX AREO 

PERFORMER CYCLONIC 

5 szt./op op 3    

164 Filtr do odkurzacza Karcher WD4-WD6 szt 1 1    

165 Filtr do ekspresu do kawy Claris Water Care 

NIVONA 

szt 1 1    
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Miejscowość i data        Podpis Wykonawcy 


