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Nazwa asortymentu
dostawy

Nazwa
produktu

Szacunkowe
roczne

zapotrzebow
anie

Miar
a

Cena
jednostko
wa netto

(zł)

Cena
jednostko
wa brutto

(zł)

Wartość
asortymen

tu netto
(zł)

Wartość
asortyment

u brutto
(zł)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Odświeżacz powietrza w aerozolu o przyjemnym nie 
drażniącym zapachu, , skutecznie usuwający 
nieprzyjemne zapachy, nie powodujący duszności - różne
zapachy.  Pojemność 300ml

300 szt

2 Płyn do płukania tkanin, zgęszczony, nadający 
tkaninom miękkość oraz pozostawiający długotrwały  
świeży zapach, o kompozycji kwiatowej Nadaje 
wyjątkową miękkość i puszystość płukanym tkaninom, 
oraz świeży, trwały zapach. Składniki antystatyczne 
zawarte w płynie zapobiegają elektryzowaniu się tkanin 
jednocześnie ułatwiając prasowanie. Delikatna formuła 
nie powoduje żadnych uczuleń, ani podrażnień skóry. PH 
2-5. Pojemność do 2 L 

160 L

3 Szampon do włosów  zagęszczony, do wszystkich 
rodzajów włosów, ziołowy, nie powodujący podrażnień 
skóry, przebadany dermatologicznie, o przyjemnej 
kompozycji zapachowej.  Pojemność 1L

110 szt

4 Worki na śmieci, czarne, bardzo wytrzymałe,  
Pojemność 120 L, 25 szt w rolce

60 rolk
a

 

5 Worki na śmieci, czarne, bardzo wytrzymałe,  
Pojemność 60 L,   50 szt  w rolce

30 rolk
a



6 Worki na śmieci, czarne, bardzo wytrzymałe,  
Pojemność 35 L,   50 szt  w rolce

60 rolk
a

7 Worki do odkurzacza  ZELMER  JUPITER 4000  
jednorazowe 
4szt w opakowaniu

10 op

8 Papier do pieczenie ciast i tortów, nie zawierający 
środków chemicznych które mogłyby zmieniać naturalny 
smak ciast. Obustronnie pokryty ochronną warstwą 
silikonową 
Długość 8m

10 szt

9 Żaroodporna folia aluminiowa do pieczenia w 
piekarniku i  na grillu, do pakowania potraw i do 
zamrażania
długość 20m

40 szt

10
Ściereczka WiPro antybakteryjna

Wysoce chłonna ścierka o długotrwałej żywotności 
•  lateksowa paterna
• Format 36 x 42 

20 szt

11
. Gąbka do TEFLONU

Gąbka pokryta przędzą metalizowaną 

30 szt

14
Gąbka do naczyń,  dwustronna – jedna strona powłoka 

szorstka, druga strona powłoka naturalna gąbka o 
wymiarach nie mniejszych niż 6,5 x 10cm. 

5 szt w opakowaniu

10 szt

12 Papier toaletowy  Kolor biały (min. 65% białości), 
dwuwarstwowy, bezzapachowy, z podziałem na listki, 
szerokość wstęgi 9 cm (+/- 1 cm), średnica rolki 18 cm 
(+/- 2 cm), gramatura 16-18 g/m2, długość rolki min. 90 
m.

 1380 szt



13 Ręcznik papierowy  typu - ZZ  Kolor biały (min. 65 % 
białości), gofrowane, jednowarstwowe,  bezzapachowe, 
odporne na szybkie rozmiękczanie, wymiar 23 x 25 cm 
(+/- 2 cm), ilość listków w opakowaniu - 200 szt, 
gramatura 24-35 g/m2.

1200 op

14 Mydło w płynie Zawierające łagodne składniki myjące, 
nawilżające i pielęgnujące skórę, zawierające neutralne 
pH, nie powodujące podrażnień skóry. Przeznaczone do 
częstego stosowania, przebadane dermatologicznie, o 
przyjemnym zapachu. Opakowanie nie większe niż 5 l. 

140 L

15 Płyn do mycia naczyń  Środek skutecznie usuwający 
zabrudzenia, nie powodujący smug i zacieków, o 
przyjemnym zapachu. Skład co najmniej: 5 -15 % 
anionowe środki powierzchniowo czynne,  < 5 % 
niejonowe środki powierzchniowo czynne. Gęstość: 1,01- 
1,03 g/cm3, wartość pH: 5 - 9. Opakowanie nie większe 
niż 1 l.

140 L

16  Płyn do mycia szyb Środek przeznaczony do 
czyszczenia powierzchni szklanych w sprayu, zawierający
alkohol. Skutecznie usuwa brud i zatłuszczenia, nie 
pozostawia smug i zacieków. Skład co najmniej: <5% 
anionowe srodki powierzchniowo czynne, kompozycja 
zapachowa. Wartość pH:  7 - 11. Opakowanie nie większe
niż 1 l.

20 L

17 Środek do czyszczenia WC Środek czyszcząco - 
dezynfekujący na bazie podchlorynu sodu, przeznaczony 
w szczególności do urządzeń sanitarnych, zabija bakterie
i grzyby,  posiada właściwości wybielające. Wartość pH: 
12 - 14. , wyprofilowana butelka z aplikatorem 
umożliwiającym dotarcie do trudno dostępnych miejsc.
Opakowanie nie większe niż: 1 l

130 L

18 Mleczko do czyszczenia powierzchni Skutecznie 
usuwa różnego rodzaju zabrudzenia np: brud, tłuszcz, 

80 L



kamień, rdzę, osad. Przeznaczony do czyszczenia 
kuchenek, blatów, glazury, zlewów, wanien, brodzików 
itp.  Zawiera mikrogranulki, nie rysuje powierzchni. Skład
co najmniej: < 5% anionowe środki powierzchniowo 
czynne, niejonowe środki powierzchniowo czynne, 
kompozycja zapachowa. Wartość pH: 8-11. Opakowanie 
nie większe niż 1 l/ 1 kg.

19 Żel kamień i rdza Skutecznie usuwający kamień i rdzę 
oraz inne zabrudzenia z umywalek, muszli klozetowych, 
wanien, płytek ceramicznych, powierzchni chromowych, 
ze stali nierdzewnych itp., o przyjemnym zapachu. Skład 
co najmniej: < 5% niejonowe środki powierzchniowo 
czynne. Wartość pH:  1-3. Opakowanie nie większe niż 1 
l.

5 L

20 Płyn uniwersalny Przeznaczony do czyszczenia różnych
powierzchni w tym podłóg (lakierowanych, ceramicznych,
z tworzyw sztucznych, paneli itp.). Skład co najmniej: < 
5% anionowe środki powierzchniowo czynne, < 5% 
niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompozycja 
zapachowa. Gęstość: 0,9-1,03 g/cm3. Wartość pH: 5-10. 
Opakowanie nie większe niż 5 l.

120 L

21 Środek   w granulkach do chemicznego udrożniania 
rur i syfonów w instalacjach kanalizacyjnych. Unikalna 
formuła z aktywatorem aluminiowym, wspomagającym 
skuteczność działania. Samoczynnie usuwa z rur i 
syfonów zanieczyszczenia stałe, organiczne, tłuszcz, 
włosy, papier, watę, odpadki kuchenne. Likwiduje 
nieprzyjemne zapachy. 
Opakowanie nie większe niż 800 g

16 kg

22 Proszek do prania tkanin kolorowych , usuwa trudne
plamy, chroni kolory, skuteczny już w max. 30 st. C, z 
możliwością prania we wszystkich typach pralek. Skład 
15%-30% zeolity: 5-15% anionowe środki 
powierzchniowo czynne <5% niejonowe środki 

690 kg



powierzchniowo czynne, związki wybielające na bazie 
tlenu enzymy, polikarboksylany, kompozycja zapachowa,
Butylphenyl Methylpropional . Opakowanie nie większe 
niż 7 kg.

23 Proszek do prania białych tkanin, usuwa trudne 
plamy, zapobiega szarzeniu, skuteczny już w max. 30 st. 
C, z możliwością prania we wszystkich typach pralek. 
Skład 5 - 15%: zeolity, 5%: anionowe środki 
powierzchniowo czynne, niejonowe środki 
powierzchniowo czynne, związki wybielające na bazie 
tlenu, enzymy, polikarboksylany, kompozycje 
zapachowe, rozjaśniacze optyczne.  Opakowanie nie 
większe niż  6 kg.

690 kg

24 Żel do czyszczenia pralek, 
chroni części urządzenia przed osadzaniem się 
kamienia , szybko i skutecznie czyści pralkę od wewnątrz
, eliminuje przykre zapachy ,zmiękcza wodę , pozostawia
świeży, przyjemny zapach na długi czas 
opakowanie nie większe niż 750 ml

7,5 L

25 Odkamieniacz do pralek w proszku 
Skutecznie chroni przed osadami z kamienia 
Posiada właściwości przeciwdziałające brudowi ,hamuje 
osadzanie się brudu i osadów z detergentów
Zapobiega powstawaniu brzydkich zapachów w pralce. 
Opakowanie nie większe niż 1 kg 

5 kg

26 Rękawice gospodarcze  z naturalnego latexu  do 
prac ogólnych i czyszczenia , chroniące przed 
minimalnym zagrożeniem 
rozmiar S

10 p

27 Rękawice gospodarcze z naturalnego latexu  do 
prac ogólnych i czyszczenia , chroniące przed 
minimalnym zagrożeniem 
rozmiar M

25 p

28 Rękawice gospodarcze z naturalnego latexu  do 
prac ogólnych i czyszczenia , chroniące przed 
minimalnym zagrożeniem 

25 p



rozmiar L

RAZEM

1. Etykiety na opakowaniach powinny zawierać podstawowe informacje o produkcie w języku polskim,
2. Czytelne piktogramy, nadrukowane lub trwale naklejane,
3. Daty ważności produktu przynajmniej 1,5 roku.

…...............................................
          (pieczęć i podpis Wykonawcy)
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