
 

 

 

Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego 
 
 

Szczegółowy wykaz zamówienia 
 

dotyczący: wyboru wykonawcy na sukcesywną dostawę artykułów chemicznych i środków  

czystości 
 
Lp. Nazwa artykułu j.m. Przewidywana 

ilość na rok 
2019 

Cena 
jednostkowa 

netto 

Wartość 
netto 

VAT Wartość 
brutto 

1. Płyn czyszczący mydło marsylskie 

Sidolux  1l     

 

szt. 

4     

2. Płyn czyszczący mydło marsylskie 

Sidolux  5l     

 

szt. 

16     

3. Antypoślizgowy i antystatyczny płyn 

do codziennego mycia podłóg                     

z paneli 1l (koncentrat) 

(wymagana karta charakterystyki) 

 

szt. 

 

6 

    

4. Antypoślizgowy i antystatyczny płyn 

do codziennego mycia podłóg                       

z paneli 5l (koncentrat) 

(wymagana karta charakterystyki) 

 

szt. 

 

16 

    

5. Antypoślizgowy i antystatyczny 

środek do mycia podłóg z kamienia 

naturalnego i sztucznego 1l  

(koncentrat) 

(wymagana karta charakterystyki) 

 

szt. 

 

6 

    

6. Antypoślizgowy i antystatyczny 

środek do mycia podłóg z kamienia 

naturalnego i sztucznego 5l  

(koncentrat) 

(wymagana karta charakterystyki) 

 

 

szt. 

 

 

11 

    

7. Środek do czyszczenia i dezynfekcji 

urządzeń sanitarnych Domestos  

1250l  

 

szt. 

 

120 

    

8. Środek czyszczący usuwający kamień 

oraz rdzę z umywalek, baterii 

łazienkowych  1l (koncentrat) 

(wymagana karta charakterystyki) 

 

szt. 

 

25 

    

9. Mydło antybakteryjne w płynie  

o gęstej konsystencji 5l   

(wymagana karta charakterystyki)  

szt. 45     

10. Płyn do szyb z rozpylaczem  

Window  750ml   

szt. 4     

11. Płyn do szyb  

Window 5l zapas  

szt. 4     

12. Odtłuszczacz uniwersalny  

Meglio 0,75l      

szt. 4     

13. Odtłuszczacz uniwersalny  

Meglio  5l      

szt. 8     

14. Ręcznik papierowe makulaturowe 

składane w „ZZ”, niepylące, 

bezwonne, mocne 4000szt./op. 

 

op. 

 

65 

    

15. Papier toaletowy gofrowany, szary, 

średnica 19 cm, długość 180 m, 

 

 

 

 

    



jednowarstwowy, średnica tulei 6 cm, 

gramatura 36g/m², 

opakowanie 12 szt. 

op. 70 

16. Płyn do mycia naczyń PUR 

cytrynowy 900 ml   

szt. 2     

17. Płyn do mycia naczyń PUR 

cytrynowy 4,5l   

szt. 2     

18. Koncentrat do płukania tkanin E  

Satynowy dotyk 2l 

szt. 4     

19. Mleczko do czyszczenia CIF Cream 

Citrus 750ml      

szt. 70     

20. Wezyr szampon do dywanów 2w1 

cytrynowy 450ml      

szt. 15     

21. Proszek BRYZA do prania tkanin 

białych opak. 6 kg      

szt. 7     

22. Proszek BRYZA do prania tkanin 

kolorowych opak. 6 kg     

szt. 1     

23. Mop bawełniany, mocowany do 

stelaża za pomocą klamerek, 

przeznaczony do wielokrotnego 

użytku  40 cm 

 

szt. 

 

30 

    

24. Mop bawełniany, mocowany do 

stelaża za pomocą klamerek, 

przeznaczony do wielokrotnego 

użytku  50 cm 

 

szt. 

 

10 

    

25. KRET do udrożniania rur                          

w granulkach 1kg     

szt. 15     

26. Worki LD niebieskie Jan Niezbędny  

pojemność 120l, opak. 25 szt. 

op. 100     

27. Worki na odpady pojemność 35l  

(opak. 50 szt.) 

op. 10     

28. Worki do odkurzacza Zanussi ZAN 

3946 2100W 

op. 5     

29. Worki do odkurzacza Zelmer 400.0 

EK 

op. 5     

30. Worki do odkurzacza Hyundai 

VC003 

op. 5     

31. Worki do odkurzacza Electrolux 

 IZ-E5/PH5 

op. 5     

32. Szczotka klasyczna do zamiatania, 

drewniana z domieszką naturalnego 

włosia, z możliwością zamontowania 

na kiju, szer. 30-35 cm (bez kija) 

 

szt. 

 

12 

    

33.  Zestaw WC szczotka z drążkiem + 

tuba stalowa, chromowana, połysk 

 Wewnątrz tuby plastikowy pojemnik 

łatwy do umycia. 

 Wysokość tuby ok. 27 cm 

 Średnica 10 cm. 

 Wysokość całkowita 38 cm. 

 

 

 

zest. 

 

 

 

17 

    

34. Kosz na śmieci CURVER 02171-

547-00 25 L  

szt. 10 

 

    

35. Ściereczki z mikrofibry Jan 

Niezbędny 40x40 cm  

szt. 100     

36. Zmywak do naczyń szorstki z gąbką: 

wymiary min. 10,5x7,5x3cm  opak. 

po 10 szt. 

 

op. 

 

25 

    

37. Rękawice gospodarcze mocne - M pary 250     



38. Rękawice gospodarcze mocne - L pary 40     

39. Płyn do czyszczenia ekranów 

monitorów, spray 0,25l 

szt. 20     

40. Gąbka do tablic kredowych o 

wymiarach minimalnych 14x9x4cm 

szt. 20     

41. Miska plastikowa  

o pojemności 10-12l 

szt. 10     

42. 

 

Zestaw szufelka + zmiotka zest. 6     

43. Plastikowe wiaderko 15 l  

• wiaderko o objętości 15 l  

• wymiary: ∅ 30 x 28 cm  

 

szt. 

 

6 

    

44. Odświeżacz powietrza spray 300ml 

Citrus Brise 

szt. 10     

 

Łączny koszt zamówienia brutto 

 

 
Uwaga ! 
 

1. Podane ilości towaru, przewidziane do realizacji są szacunkowe. Zamawiający informuje,                     

iż  w rzeczywistości ilości zamawianego towaru mogą być mniejsze lub większe. 

2. Zmawiający zastrzega sobie możliwość nieodebrania towaru w przypadku, gdy będzie on 

niezgodny ze złożonym zamówieniem, uszkodzony lub złej jakości.  

3. Towar, o którym mowa zostanie zwrócony Dostawcy na jego koszt.  

 

Zamawiający nie odpowiada za straty poniesione przez Dostawcę z tytułu zwrotu kwestionowanej 

partii towaru.  

 

 

 

…………………………………….. 
            (podpis/y Wykonawcy/ów) 

 

https://www.ceneo.pl/Click/Offer/?e=phE9BeoqE5sBVrxU2HAOgybs8yKjQhPXunX1v2ZUcnoHYjjxFIXuxomdMYZG0op4ACTgBb13XbZEvz_FWOAJ_k3PJi21U5g8MQpykSNtV7q7Ow32eeKWl4Nmnb63k0h57cJbuoK7We45eFzmI4OfDFuVQBDoIJRWpVBMwlkFDd0QOGruJOmFGvm5s7IWtKsKpVBMwlkFDd2y6SsAGlH36gV_g-IvE_jj4NPbaPv56daw8EygWIkMHw59JSwfABh7P8fhmNswdm0%3d&a=2
https://www.ceneo.pl/Click/Offer/?e=phE9BeoqE5sBVrxU2HAOgybs8yKjQhPXunX1v2ZUcnoHYjjxFIXuxomdMYZG0op4ACTgBb13XbZEvz_FWOAJ_k3PJi21U5g8MQpykSNtV7q7Ow32eeKWl4Nmnb63k0h57cJbuoK7We45eFzmI4OfDFuVQBDoIJRWpVBMwlkFDd0QOGruJOmFGvm5s7IWtKsKpVBMwlkFDd2y6SsAGlH36gV_g-IvE_jj4NPbaPv56daw8EygWIkMHw59JSwfABh7P8fhmNswdm0%3d&a=2

