
załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

L.p. Nazwa towaru

jedn. 

miary ilość

cena 

jednost. 

netto

wartość 

netto

cena 

jednost. 

brutto

wartość 

brutto

Nazwa handlowa 

oraz  producent 

oferowanego 

produktu

1.

Płyn do mycia naczyń, usuwa zabrudzenia pochodzenia 

tłuszczowego, łagodny dla dłoni i testowany 

dermatologicznie, pH 1% roztworu 5,0 – 8,5 , gęstość 

względna: 1,025 g/cm3, Preferowany zapach miętowy, min. 

poj. 450ml/g. szt. 50

2.

Płyn do mycia naczyń, usuwa zabrudzenia pochodzenia 

tłuszczowego, łagodny dla dłoni i testowany 

dermatologicznie, pH 1% roztworu 5,0 – 8,5 , gęstość 

względna: 1,025 g/cm3, Preferowany zapach miętowy, poj. 

5l. szt. 35

3.

Mleczko do czyszczenia i polerowania urządzeń kuchennych , 

sanitarnych z mikrogranulkami o zapachu cytrynowym o 

pojemności min. 700g.         szt. 90

4.

Płyn do mycia szyb i luster na bazie alkoholu z octem, 

opakowanie 5l. szt. 10

5.

Płyn do mycia szyb i luster na bazie alkoholu z octem, 

spray,opakowanie butelka 700 - 750ml wraz z atomizerem. szt. 40

6.

Preparat dozowany w postaci sprayu do pielęgnacji i 

nabłyszczania mebli matowych i lakierowanych oraz różnych 

powierzchni typu drewno, metal, plastki, sprzęt RTV - min. 

250ml. szt. 6

7.

preparat do udrażniania rur i syfonów w instalacjach wodno-

kanalizacyjnychn w granulkach - Opakowanie butelka min. 

400g. szt. 5



8.

Płyn do zmiękczania tkanin o świeżym, przyjemnym zapachu. 

Opakowanie butelka 1l. szt. 10

9.

Proszek do prania białego, kolorowego, Opakowanie min. 

1,35kg. , 5-15% anionowe środki powierzchniowo czynne, < 

5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, fosforany, 

polikarboksylany, zeolity, enzymy, kompozycje zapachowe, 

Hexyl cinnamal, Limonene, Linalool. szt. 20

10.

Kostka zapachowa do WC z koszyczkiem nie mnie niż 40g.. 

Rownomiernie wypłukująca, nie wypada w formie większych 

kawałków. szt. 180

11.

Pasta emulsja wysokopołyskowa do podłóg,  min. 600ml., 

posiadająca właściwości antypoślizgowe, zawierająca 

naturalny wosk, min. 600g. szt. 60

12.

Uniwersalny płyn do mycia glazury, terakoty i PCV, 

antystatyczny.Opakowanie 1l, neutralne PH, chroni delikatne 

powierzchnie, < 5% anionowe środki powierzchniowo czynne, 

niejonowe środki powierzchniowo czynne szt. 120

13.

Płyn do gruntownego czyszczenia urządzeń i powierzchni 

sanitarnych, PH 1,0, min. 5-15% niejonowe środki 

powierzchniowo czynne, < 5% anionowe środki 

powierzchniowo czynne. Poj. 1l. - czyszczące kamień i rdzę szt. 90

14.

Żel do mycia urządzen sanitarnych PH 2,0, min. 5-15% 

niejonowe środki powierzchniowo czynne, < 5% anionowe 

środki powierzchniowo czynne. Poj. 750ml. szt. 80

15.

Preparat do tłustych zabrudzeń z piekarników, spray. 

Pojemność 1l. szt. 5



16.

Płyn do czyszczenia i dezynfekcji urządzeń sanitarnych, o 

zawartości <2% wodorotlenku sodu i <5% niejonowych 

związków powierzchniowo-czynnych, gęstość (g/m3 w 20 C) : 

1,08, pH: 13; lepkość: ≈ 425 mPa. s ( 20° C); płyn nie może 

pozostawiać plam na czyszczonych powierzchniach; poj. min. 

750ml. szt. 25

17.

Płyn do czyszczenia i dezynfekcji urządzeń sanitarnych, o 

zawartości <2% wodorotlenku sodu i <5% niejonowych 

związków powierzchniowo-czynnych, gęstość (g/m3 w 20 C) : 

1,08, pH: 13; lepkość: ≈ 425 mPa. s ( 20° C); płyn nie może 

pozostawiać plam na czyszczonych powierzchniach; poj. 5l. szt. 20

18.

Proszek do czyszczenia urządzen sanitarnych i kuchennych, 

nie rysujący czyszczących powierzchni, poj.  500g. 

Preferowany zapach cytrynowy. szt. 80

19.

Odświeżacz powietrza, nie może pozostawiac plam, zapach 

czysty, wyraźny, przyjemny, pojemność 1l. , aerozol szt. 5

20. Worki na odpady o pojemności 35l, HDPE czarny 50szt. szt. 50

21. Worki na odpady LDPE 60l, rolka 10szt., czarne szt. 130

22. Worki na odpady 120l., LDPE, czarne, rolka 10szt. szt. 120

23. Worki 160l, LDPE, czarne, rolka 10szt. szt. 50

24.

Mydło w płynie antybakteryjne, PH 5,5 - 6 przystosowane do 

dozowników, pojemnośc 5l., bez kompozycji zapachowej i 

barwników, zawierające dodatki pielęgnacyjne. szt. 40

25. Ścierka do podłogi biała, min. 50x60 szt. 280

26.

Ścierka z mikrofibry, kolor zielony, niebieski, czerwony, żółty, 

wymiar min. 35 x 35. szt. 200

27.

Ściereczki uniwersalne do wytarcia mokrych powierzchni i 

wchłonięcia rozlanych cieczy w kuchni i sanitariatach, 

opakowanie min. 20szt. op. 8



28.

druciak kuchenny do szorowania przypaleń wykonany ze stali 

nierdzewnej, spiralny. szt. 55

29.

zmywak kuchenny wykonany z gąbki poliuretanowej, zmywak 

posiada jedną stronę gąbczastą, jedna szorstką, opakownie 

5szt. op. 55

30.

Czyścik kuchenny przeznaczony do mycia naczyń ze stali 

nierdzewnek, teflonu, porcelany i szkła, nie rysuje 

powierzchni, nie rdzewieje, pojedynczo pakowane. op. 20

31.

dwukolorowe rękawice gospodarcze, flokowane bawełną, 

antypoślizgowe, Opakowanie 1para, rozmiary S, M. L. szt. 165

32.

Rękawice nitrylowe ochronne, bezpudrowane, miękkie, 

elastyczne, rozmiary M, L. Opakowanie = 100szt. op. 85

33. Ścierka uniwersalna kuchenna (3szt. w opakowaniu) op. 40

34.

Płyn uniwersalny do mycia podłóg o różnych zapachach. 

Składniki:  <5% anionowe środki powierzchniowo czynne, 

niejonowe środki powierzchniowo czynne, Opakowanie 5 l. szt. 35

35. Płyn  do mycia podłóg drewnianych - 5l. szt. 5

36.

Płyn do ręcznego czyszczenia dywanów i wykładzin, 

pojemnośc 450ml. szt. 5

37.

Papier toaletowy makulatura szary 1warstwowy op.12szt. 

Rozmiar rolki: wysokość rolki: 9,5cm, średnica rolki: 18,5cm, op. 110

38.

Papier toaletowy biały 2 warstwowy op.12szt.Rozmiar rolki: 

wysokość rolki: 9,5cm, średnica rolki: 18,5cm,długość wstęgi 

min. 130 m op. 5

39.

Ręczniki papierowe w listkach, składane w ZZ, barwa biała, 

gramatura: 25g. , 23x25/4000 op. 125



40.

Alkoholowy żel do dezynfekcji higienicznej rąk o dzialaniu 

prątkobójczym, bakteriobójczym, drożdżobójczym i 

wirusobójczym z dozownikiem, poj. 0,5l. szt. 10

41.

płyn do czyszczenia zmywarek, usuwa tłuszcz, osady 

kamienne oraz nieprzyjemny zapach, czyści wewnętrzne 

częsci zmywarki, poj. 1l. szt. 4

42. sól do zmywarek (25kg) szt. 6

43.

Płyn do maszynowego płukania i nabłyszczania naczyń w 

przemysłowych zmywarkach różnego typu. Produkt 

skutecznie usuwa resztki zanieczyszczeń i alkaliów 

pozostałych po myciu zasadniczym, nadaje umytym 

naczyniom krystaliczny połysk, poj. 10l szt. 4

44.

Płyn do maszynowego mycia. (woda średniotwarda i twarda), 

poj. 5l szt. 6

45. Płyn do mycia tworzywa i tablic białych szt. 10

46.

Płyn do mycia pieców, piekarników, grilli i rusztów, płynny 

alkaiczny środek, który usunue zapieczonytłuszcz, przypalone 

potrawy, zawierający wodorotlenek sodu, wodorotlenek 

potasu, sólczterosodową kwau 

etylenodiaminotetraoctowego pojemnośc 1l szt. 1

47.

Płyn myjący do pieca konwekcyjno-parowego, detergent 

przeznaoczony do silnie zabrudzonych powierzchni pieców 

wyposażonych w automatyczny system czyszczenia, 

zawiarający połączenie składników alkaicznych, 

powierzchniowo czynnych i wiążących wapń, co zapewni 

skuteczne usuwanie brusu i zaschniętych składników, 

pojemnośc 5l do pieca typu Rational szt. 1



48.

Płyn płuczący do pieca konwekcyjno-parowego, 

skoncentrowany, kwaśny środek nabłyszczający, powinien 

zawierać składniki niskopienn, co zapewni szybkie wysychanie 

i brak smug, ochrona przed zakamienieniem, pojemność 5l do 

pieca typu Rational szt. 1

49. Preparat do czyszczenia LCD min. 300ml. szt. 10

Uwaga: wymagane przy składaniu oferty określenie terminu 

dostawy zgodnie z zapytaniem ofertowym.


