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Nr sprawy: KS.272.3.2013 
ZAŁĄCZNIK NR 1 

………………………..  
Nazwa i pieczątka firmy 
 

Pakiet 1 – chemia gospodarcza 
 

L.p. 

Nazwa towaru artykułu (podane w treści 
nazwy pochodzenia art. nie są bezwzględnie 

obowiązujące, dopuszcza się art. równoważne 
jakością lub lepsze) 

J.m. Ilość 
Cena jedno-
stkowa netto 

(zł) 

Wartość netto 
(zł) 

Stawka 
podatku 

VAT 

Wartość 
podatku VAT 

(zł) 

Wartość brutto 
(zł) 

Proponowany w ofercie 
środek  

nazwa  / pojemność 

1 

Płyn uniwersalny przeznaczony do mycia 
różnych powierzchni w tym podłóg: 
drewnianych, lakierowanych, ceramicznych i z 
tworzyw sztucznych, paneli podłogowych, 
kafelków ściennych, parapetów, mebli 
kuchennych, 
opakowanie pojemność 5L 

szt. 120             

2 Żel czyszczący do usuwania kamienia i rdzy 
opakowanie pojemność 0,4-1L litr 370             

3 
Mleczko w kremie czyszczące nie rysujące 
powierzchni 
opakowanie pojemność 0,75-1,5L 

litr 300             

4 

Pasta do czyszczenia wszelkich powierzchni 
zmywalnych. Przeznaczona do usuwania 
długotrwałych zabrudzeń, osadów, spalenizny, 
nalotów z rdzy i kamienia, z powierzchni 
ceramicznych, porcelanowych, fajansowych, 
emaliowanych, szkliwionych itp. 
Opakowanie 250g 

szt. 90             

5 Żel do czyszczenia urządzeń sanitarnych 
opakowanie pojemność 0,75-2L litr 150             

6 Płyn do mycia naczyń 
opakowanie pojemność 0,9-2L litr 430             
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7 

Samopołyskowa emulsja do podłóg 
przeznaczona jest do pielęgnacji i konserwacji 
tworzyw sztucznych, drewnianych i 
malowanych, podłóg z płytek ceramicznych i 
innych powierzchni. 
Emulsja nałożona na powierzchnię tworzy 
antypoślizgową warstwę ochronną, odporną na 
wodę, niewymagającą polerowania, która 
zabezpiecza przed osadzaniem brudu, 
ścieraniem powierzchni, gwarantuje 
długotrwałą ochronę i wysoki połysk 
Opakowanie pojemność 450 ml 

szt. 60             

8 

Płyn do mycia drewna skutecznie czyszczący i 
pielęgnujący drewniane powierzchnie, nie 
niszcząc ich struktury. Nie pozostawiający 
smug. może być używane na wszystkich 
zmywalnych powierzchniach drewnianych, 
takich jak: podłogi, meble, drzwi, okna, stoły i 
inne. 
Opakowanie pojemność 750 ml 

szt. 40             

9 

Aerozol do czyszczenia usuwający kurz oraz 
delikatnie czyszczący codzienne zabrudzenia, 
nadając połysk bez smug. Przeznaczony do 
stosowania na różnych powierzchniach (metal, 
drewno, szkło, plastik, sprzęt RTV) 
opakowanie pojemność 400 ml 

szt. 30             

10 Mydło w płynie 
opakowanie pojemność 5L szt. 60             

11 
Proszek do prania tylko tkanin białych 
z dodatkiem wybielacza opakowanie 1-5kg 
(nie akceptujemy proszków uniwersalnych) 

kg 90             

12 
Proszek do prania tkanin tylko kolorowych 
Opakowanie 1-5kg 
(nie akceptujemy proszków uniwersalnych) 

kg 90             

13 Płyn do prania dywanów 
Opakowanie pojemność 500 ml szt. 10             
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14 

Udrażniacz do rur, mocno alkaliczny granulat 
ze środkiem przyśpieszającym udrażnianie rur, 
do stosowania w sanitariatach i obszarach 
kuchennych,zawierający inhibitory korozji 
zapobiegające uszkodzeniom materiałów, 
usuwający i zapobiegający powstawaniu 
nieprzyjemnego zapachu 
Opakowanie 1-2kg. 

kg 20             

15 

Zagęszczony płyn do WC czyszcząco-
dezynfekujący skutecznie dezynfekujący i 
zabijający wszelkie gatunki bakterii wirusów i 
grzybów 
Opakowanie objętość 0,75-2L 

litr 350             

16 

Odkamieniacz w postaci proszku przeznaczony 
do czajników i ekspresów. Usuwający osady 
kamienne i jest przyjazny dla środowiska. 
Opakowanie 100-200g 

kg 2             

17 Płyn do mycia szyb z rozpylaczem 
Opakowanie objętość 500ml szt. 50             

18 Zapas płyny do mycia szyb 
Opakowanie objętość 0,5-1L litr 100             

19 

Papier toaletowy miękki - Papier toaletowy w 
rolkach, kolor - dowolny,  2- warstwowy, 
szerokość  97mm długość  30-35m  1 rolka =  
min.250 listków 

rolka 2000             

20 
Papier toaletowy szary - Papier  toaletowy  w 
rolkach , makulaturowy, kolor szary szerokość 
97mm długość rolki 30-35m 

rolka 3500             

21 Zmywak kuchenny gąbka duży 
Opakowanie minimum 5 szt opak. 130             

22 

Rękawice domowe wykonane z lateksu, 
wyściełane bawełną.  
Chroniące przed działaniem detergentów, 
brudem i skaleczeniami. 

szt. 40             

23 Rękawiczki lateksowe jednorazowe 
opakowanie 100 szt op 30             
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24 Worki na śmieci 35l mocne 
Opakowanie 20 szt op. 450             

25 Worki na śmieci 60l mocne. 
Opakowanie 10 szt op. 700             

26 Worki na śmieci 120l mocne 
Opakowanie 10 szt. op. 250             

27 Worki na śmieci 240L mocne 
Opakowanie 10 szt op. 60             

28 Pieluchy tetrowe szt. 100             

29 
Bawełniana ściereczka do sprzątania do użycia 
na sucho i mokro 
Opakowanie 10 szt 

opak 200             

30 Ścierka z mikrofibry o wymiarach min. 32x32 
cm szt. 100             

31 

Klasyczna ścierka do mycia podłogi, łatwo 
przyjmująca brud, dobrze chłonąca wodę, 
łatwa w użyciu,  o wymiarach minimum 
60x60cm 

szt. 300             

32 
Bawełniana ścierka do podłogi miękka 
doskonale wchłaniająca wodę o wymiarach 
min. 50x60 cm 

szt. 300             

33 Czyścik druciak metalowy szt. 220             

34 Wiadro plastikowe 18l  szt. 10             

35 Wiadro plastikowe 15l z wyciskaczem szt. 10             

36 
Wkład z mikrofibry do mopa zapas (sukienka)- 
Końcówka do mopa z mikrofibry z gwintem 
pasująca do standardowych kijów 

szt. 250             

37 

Wkład z mikrofibry do mopa zapas 
(sznurkowy)- 
Końcówka do mopa z mikrofibry z gwintem 
pasująca do standardowych kijów 

szt. 30             
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38 Zamiatacz 40 cm z gwintem szt. 20             

39 Zamiatacz 60 cm z gwintem szt. 20             

40 Kij teleskopowy z gwintem do zamiatacza 
2-3m szt. 10             

41 Kij drewniany z gwintem do zamiatacza 
1,2 – 1,5m szt. 30       

42 Serwetki gastronomiczne 
Opakowanie 500 szt op. 250             

43 

Ręcznik papierowy w rolce - ręcznik 
papierowy kuchenny 2-warstwowy w listkach 
szerokość minimum 22 cm długość rolki min. 
10 m 

szt. 670             

Razem             

 
Razem wartość pakietu nr 1 
 
netto ………………………………… zł 
 
Słownie wartość netto:....................................................................................................... 
 
podatek VAT w % …… / …………… zł 
 
brutto ……………………………… zł 
 
Słownie wartość brutto:............................................................................................. .......... 

 
    ………………………………. 
pieczątka i podpis osoby upoważnionej 


