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ZS2-K.2720.3.2015 
ZAŁĄCZNIK NR 1 

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

Pakiet 1 – chemia specjalistyczna - basenowa 
 

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 

Uniwersalny, rozcieńczany z wodą środek myjąco-pielęgnujący 
przeznaczony  do pielęgnacji posadzek podłogowych odpornych 
na działanie wody. Myjący i pielęgnujący  podłogi z PCV, 
linoleum, kauczuku, granitu oraz marmuru, szybko wysychający, 
pozostawiający na posadzce lekki filtr antypoślizgowy. Nie 
pozostawia smug, nie nawarstwia się, nadaje lekko matowy 
połysk. Do mycia ręcznego i maszynowego. Skład; <5% 
anionowych środków powierzchniowo czynnych, <5% 
niejonowych środków powierzchniowo czynnych, <5% 
polikarboksylanów, zawiera środki konserwujące 
(Methylchloroisothiazolinone, 
Methylisothiazolinone,Benzisothiazolinone) i substancje 
zapachowe (Hexyl Cinnamal, Benzyl Alcohol, Linalool, 
Citronellol). Inne składniki: komponenty pielęgnacyjne, alkohol, 
rozpuszczalniki rozpuszczalny w wodzie, substancje pomocnicze, 
barwniki. Wartość pH 6,5 -7,5 
Opakowanie pojemność: 10 l 

szt. 36             
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2 

Rozcieńczany z wodą środek czyszczący do sanitariatów. Do 
codziennego czyszczenia wilgotnych nawierzchni. Stosowany do 
wszystkich materiałów i nawierzchni odpornych na działanie 
kwasów, takich jak np. płytki, umywalki i WC. Odpowiedni 
szczególnie do porcelany sanitarnej, nawierzchni z chromu i stali 
nierdzewnej, płytek ściennych i podłogowych. Bez problemu 
rozpuszcza wapń, zabrudzenia i resztki mydła. silne działanie 
czyszczące bez smugowy połysk bez dosuszania dzięki efektowi 
skraplania odpowiedni do zastosowania z wytwornicą piany lub z 
maszyną jednotarczową nadaje pomieszczeniu przyjemny, 
higieniczny zapach. Do  mycia ręcznego i maszynowego Skład: 
<5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych, <5% 
kationowych środków powierzchniowo czynnych, zawiera 
substancje zapachowe (Benzyl Salicylate, Hexyl Cinnamal). Inne 
składniki: rozpuszczalniki rozpuszczalne w wodzie, kwasy 
organiczne, kwasy nieorganiczne, substancje pomocnicze, 
barwniki. 
Opakowanie pojemność:10 l 

szt. 36             

3 

Rozcieńczany z wodą środek do gruntownego czyszczenia 
sanitariatów, łazienek i pomieszczeń przemysłu spożywczego. 
Stosowany na wszystkich odpornych na działanie kwasów 
materiałach i  nawierzchniach w pomieszczeniach wilgotnych. 
Idealny do gruntownego czyszczenia  nawierzchni ze stali 
nierdzewnej pokrytej nalotami wapiennymi. Doskonały do 
czyszczenia intensywnego płytek kamionkowych i 
antypoślizgowych. Odpowiedni do odwapniania urządzeń. 
Usuwający  wapień, rdzę, kamień kotłowy i resztki mydła. 
Odpowiedni do czyszczenia basenów. Koncentrat ma działanie 
antybakteryjne pomocny w różnych sytuacjach, szczególnie 
przydatny w rozpuszczaniu wapnia stosowany z wytwornicą piany, 
zapobiega tworzeniu się niepożądanemu aerozolowi odpowiedni 
do zastosowania w automatach wysokociśnieniowych i 
szorowarkach do przemysłu spożywczego, bez substancji 
zapachowych. Wartość pH 0,5 – 1. Skład: <5% niejonowych 
środków powierzchniowo czynnych. Inne składniki: kwasy 
nieorganiczne, substancje pomocnicze. 
Opakowanie pojemność:10 l 

szt. 24             
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4 

Rozcieńczany z wodą środek do gruntownego czyszczenia 
odpornych na działanie wody, utwardzanych wykładzin 
podłogowych takich jak PCV, kamień (nie polerowany), klinkier i 
płytki podłogowe. Usuwający  uciążliwe zabrudzenia i 
nawarstwione resztki środków czyszczących. Usuwający warstwy 
ochronne zagęszczone metodą highspeed. Intensywna siła 
rozpuszczania filmu ochronnego środek o wysokim zasadowym 
pH usuwający problematyczne zabrudzenia szybkie nawilżenie 
zmniejszone niebezpieczeństwo poślizgu odpowiedni do 
stosowania w automatach  myjących (niska zawartość 
piany),przyjemny zapach, wartość pH 13 - 13,5. Skład: <5% 
niejonowych środków powierzchniowo czynnych, zawiera 
substancje zapachowe (Limonene). Inne składniki: rozpuszczalniki 
rozpuszczalne w wodzie, alkalia, substancje pomocnicze. 
Opakowanie pojemność: 10 l 

szt. 6             

5 

Płyn na bazie amoniaku do mycia powierzchni szklanych. 
Usuwający tłuste zabrudzenia z okien, luster i innych szklanych 
powierzchni. Tworzący obfitą pianę, która przywiera do 
powierzchni i ułatwia mycie. Ekonomiczny w użyciu. Roztwór 
gotowy. Mniej niż 5 % NTA (kwas nitrylotrójoctowy) i jego sole. 
anionowe środki powierzchniowo czynne  
Wartość pH alkaliczny. 
Opakowanie pojemność 10 l 

szt. 36             

6 

Środek dezynfekcyjny o działaniu myjącym. Skuteczny przeciwko 
bakteriom (salmonella, TBC), grzybom, wirusom (także HIV, 
wirusowe zapalenie wątroby typu B). Zastosowanie do sektora 
medycznego, żłobków, obiektów rekreacyjnych, basenów, kuchni 
przemysłowych oraz przemysłu spożywczego. Wartość pH 
zasadowe. Skład: nitrylotrójoctan trójsodowy, etoksylowany 
alkohol tłuszczowy C13 8EO, kwas cytrynowy, etasiarczan sodu 
(2-etyloheksylosiarczan sodu), N-(3 aminopropyl)-N-
dodecylpropano-1,3-diamina. 
Opakowanie pojemność 10 l 

szt. 20       

7 

Płynny środek do szybkiej dezynfekcji powierzchni.  Specjalnie 
przeznaczony do powierzchni przeznaczonych do leżenia(solaria, 
sauny, łaźnie parowe, leżanki do masażu, urządzenia fitness). 
Pozostawiający przyjemny zapach. Testowany  pod kątem 
tolerancji ze szkłem akrylowym. Roztwór gotowy. Wartość pH 
obojętny.  
Pojemność: butelka 1 l z rozpylaczem. 

karton  
(6 szt.) 

8 op 
lub 

48 szt 
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8 

Środek rozcieńczany do czyszczenia wszystkich wodoodpornych, 
malowanych i niemalowanych podłóg. Bez problemu usuwa 
wszystkie tłuste zabrudzenia, czarne ślady po butach, pozostałości 
klejów do piłki ręcznej, szybko wysychający. Pozostawiający efekt 
głębokiego bez smugowego połysku i perfekcyjnej czystości. 
Wartość pH obojętny 
Opakowanie pojemność 10 l 

szt. 10             

9 

Wysokiej jakości płynny środek do pielęgnacji powierzchni ze 
stali nierdzewnej. Pozostawiający  równomierną warstwę 
chroniącą przed ponownym zabrudzeniem. Powierzchnie po 
zastosowaniu muszą uzyskać lśniący zadbany wygląd. Nie 
wymaga polerowania. Roztwór gotowy. Wartość pH 
obojętny.Skład preparatu węglowodory alifatyczne w stężeniu 
powyżej 30%. Pojemność 0,8 kg pakowane po 6 szt. 

karton 
(6 szt.) 

8 op 
lub 

48 szt 
            

10 

Pad okrągły z pianki melaminowej, trójwarstwowy do 
maszynowego czyszczenia posadzek o strukturze mikroporowatej. 
Pianka melaminowa o jednorodnej strukturze. Czyszczący  
posadzki o mikroporowatej strukturze (płytki gresowe i 
ceramiczne) oraz posadzki z lastriko, marmuru, betonu, granitu, 
PCV i Linoleum.  Rozmiar 16 cali  

opak. 
folia 

(5 szt.) 

24 op 
lub 

120 szt 
            

11 Pad okrągły zielony przeznaczony do maszynowego szorowania 
silnie zabrudzonej, niezabezpieczonej podłogi. Rozmiar 16 cali 

szt. 20       

12 
Pad  trójwarstwowy z melaminy  ręczny do mycia 
trudnodostępnych i porowatych powierzchni rozmiar  110x250x15 
mm 

opak. 
Folia 

(5 szt.) 

24 op 
lub 

120 szt 
            

13 Papier toaletowy w rolkach, jednowarstwowy, makulaturowy , 
kolor szary, średnica 19 cm, szerokość  pakowany po 12 szt. 

opak. 
Folia 

(12 szt.) 
100             

14 
Ręcznik składany ZZ, makulatura, bardzo dobrej jakości, 
niepylący, nie farbujący. kolor  naturalny wymiar listka: 25 cm x 
23 cm, karton 4000 listków 

karton 
(4000 
szt.) 

60             

15 
Ręcznik papierowy serwis – czyściwo, w rolkach,  kolor naturalny, 
długość: 270 m  ilość odcinków: 1125  gramatura: 40 g/m, 
zgrzewka=2 rolki 

Opak 
(2 rolki) 12             
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16 

Mydło w płynie do higieny całego ciała.  W kompozycji 
składników gliceryna – łagodzi podrażnienia i zapobiega 
wysuszaniu się skóry. Odpowiednio dobrane związki 
powierzchniowo-czynne myjące i pielęgnujące skórę. Produkt 
musi wytwarzać obfitą i stabilną pianę Mydło łatwo spłukuje się 
ze skóry nie pozostawiając osadu na urządzeniach sanitarnych;. 
PH 1% roztworu powinno wynosić 5,45, mydło  przyjazne skórze, 
chroniące naturalny płaszcz lipidowy w warunkach częstego mycia 
rąk i ciała.  Kolor biały, perłowy. 
Opakowanie pojemność 5 l 

szt. 260             

17 

Profesjonalny mop płaski typu  SPEEDY zapinany do mycia 
podłóg na mokro lub wilgotno. Skład kompletnego mopa: kij 
aluminium, stelaż, wkład bawełna.  Stelaż o szerokości 40 cm, 
składany, umożliwia szybkie odciśnięcie w wyciskarce bez 
zdejmowania wkładu ze stelaża. Lekki kij aluminiowy. Wkład do 
mopa wielokrotnego użytku, który można wielokrotnie prać, 
wykonane z bawełny, poliestru lub mikrofazy.  

szt. 10       

18 
Wkład do mopa typu SPEEDY wielokrotnego użytku, który 
można wielokrotnie prać, wykonane z bawełny, poliestru lub 
mikrofazy. 

szt. 30       

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 


