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Załącznik 3 do siwz 

............................................... 

( pieczęć wykonawcy) 

KALKULACJA CENOWA PRODUKTÓW 

Ja (My), niżej podpisany (ni) ...................................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz: ..................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

(pełna nazwa i adres wykonawcy) 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 

  „Zakup i dostawa artykułów higienicznych i środków czystości do trzech żłobków publicznych w ramach projektu p.n. Zwiększenie liczby i 

dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.” 

 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, za następujące ceny jednostkowe: 
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L.P. 

NAZWA PRODUKTU 

J.M. ILOŚĆ CENA BRUTTO WARTOŚĆ BRUTTO 

1 

Chusteczki nasączane dla dzieci z właściwościami nawilżającymi i łagodzącymi podrażnienia. Wyko-
nane z miękkiej włókniny, masa minimalna nasączonej chusteczki 5,0 g; wymiar chusteczki 160mm x 

190mm (+/- 10%), stopień nasączenia minimum: 200%, przeznaczone do pielęgnacji całego ciała 
niemowląt i dziec. Nie mogą zawierać parabenów, alkoholu, mydła oraz muszą posiadać neutralne 

pH 5,5. W paczce minimun 60 sztuk. Chusteczki muszą posiadać Świadectwo Państwowego Zakładu 
Higieny. 

paczka 2520 
  

2 

Pieluchy jednorazowe dla dzieci o wadze od 4 do 10 kg. Boki pieluszek muszą  zapewnić pełne dopa-
sowanie pieluszki do ciała dzieck z wkładem chłonnym utrzymujacym wilgoć  dala od skóry dziecka, 

zapewniając komfortowe poczucie suchości przez długi czas. Pieluszki mają zapewniać oddychalność 
i dopływ świeżego powietrza do skóry dziecka. Pieluszki bez syntetycznych zapachów, bez surowców 
bielonych chlorem, bez elementów,  które mogą powodować podrażnienia, długość całkowita pielu-

chy: 435mm, szerokość całkowita: 310mm, długość wkładu chłonnego: 360mm, chłonność: 650g 
(wszystko +/- 10%). Paczka: minimum 70 sztuk. Pieluszki muszą posiadać pozytywną opinię Pań-

stwowego Zakładu Higieny. 
 

paczka 135 
  

3 

Pieluchy jednorazowe dla dzieci o wadze od 7- do 18kg. Boki pieluszek muszą  zapewnić pełne dopa-
sowanie pieluszki do ciała dzieck z wkładem chłonnym utrzymujacym wilgoć  dala od skóry dziecka, 

zapewniając komfortowe poczucie suchości przez długi czas. Pieluszki mają zapewniać oddychalność 
i dopływ świeżego powietrza do skóry dziecka. Pieluszki bez syntetycznych zapachów, bez surowców 
bielonych chlorem, bez elementów,  które mogą powodować podrażnienia. Długość całkowita pielu-

chy: 500mm, szerokość całkowita: 310mm, długość wkładu chłonnego: 390mm, chłonność: 790g 
(wszystko +/- 10%). Paczka: minimum 65 sztuki. Pieluszki muszą posiadać pozytywną opinię Pań-

stwowego Zakładu Higieny. 

paczka 300 
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Pieluchy jednorazowe dla dzieci o wadze od 12 do 25 kg. Boki pieluszek muszą  zapewnić pełne do-
pasowanie pieluszki do ciała dzieck z wkładem chłonnym utrzymujacym wilgoć  dala od skóry dziec-
ka, zapewniając komfortowe poczucie suchości przez długi czas. Pieluszki mają zapewniać oddychal-
ność i dopływ świeżego powietrza do skóry dziecka. Pieluszki bez syntetycznych zapachów, bez su-
rowców bielonych chlorem, bez elementów,  które mogą powodować podrażnienia. Długość całko-

wita pieluchy: 540mm, szerokość całkowita: 340mm, długość wkładu chłonnego: 425mm, chłonność: 
940g (wszystko +/- 10%). Paczka: minimum 40 sztuk. Pieluszki muszą posiadać  pozytywną opinię 

Państwowego Zakładu Higieny. 

paczka 100 
  

5 

Podkład higieniczny do przewijania z wkładem chłonnym. Wymiar podkładu: 40x60cm (+/- 10), waga 
co najmniej: 15 g, minimalna chłonność: 350g, Podkład wykonany jest z miękkiej włókniny wierzch-

niej. Podkład z folią zewnętrzną, która chroni przed przeciekaniem i przemieszczaniem się podkładu. 
Paczka: minimum 28 sztuk 

paczka 100 
  

6 

Ddozownikiem z pompką dozujący mydło+B11 w postaci piany lub żelu. Umożliwający zastsowanie 
ppakowania co najmniej 700ml mydła o wydajności minimum 2000 porcji doz mydła w postaci piany 

lub żelu z jednego wkładu. Dozownik naścienny, wykonany z tworzywa ABS, zamykany na klucz.  zestaw 30 
  

7 

Mydło w pianie bezwonne - wkład.  Wkład z pompkę dozującą minimum 700ml mydła o  wydajności 
minimum 2000 porcji doz mydła w postaci piany lub żelu. Wkład jest kompatybilny z dozownikiem 

opisanym w pozycji numer 6 sztuka 400 
  

8 

Dozownik naścienny, wykonany z tworzywa ABS, kolor biały, o wymiarach szerokość: 11,5cm; głębo-
kość: 11,5cm, wysokość: 25cm (+/- 10%), zamykany na klucz, z pompką dozującą płyn dezynfekujący 
w formie sprayu (nie punktowo). Dozownik musi być kompatybilny z jednorazowym wkładem z pły-

nem dezynfekującym z pozycji nr 9. 
zestaw 21 

  



 

4 

Projekt „Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina”  jest  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

9 

Płyn higieniczny do dezynfekcji rąk , wkład jednorazowy. Pojemność wkładu minimi 1000ml. Musi 
być kompatybilny z dozownikiem na płyn dezynfekujący opisany w pozycji numer 8 

sztuka 140 
  

10 

Zestaw higieniczny w postaci minimum dwunastu rolek ręczników papierowych i jednym dozowni-
kiem mechanicznie ucinającym ręczniki. Ręczniki muszą być wykonane z 100% celulozy, dwuwar-

stwowe, miękkie, bez perforacji, długość metrów pojedynczej rolki wynosic ma min. 240m. Średnica 
pojenynczej rolki 19,5cm, a wysokość: 20cm (+/- 10%). Każda rolka musi posiadać trwale zamonto-

wany w tulei adaptor umożliwiajacy bez problemowe obracanie się rolki w pojemniku. Podajnik me-
chaniczny wykonany ma być z z tworzywa ABS, kolor biało-szary, szerokość: 31cm; głębokość:  

20,5cm; wysokość: 34cm (+/- 10%), zamykany na klucz. Podajnik ma być wyposażony  w mechanizm 
tnący ręczniki - wykonany z tworzywa sztucznego. Podajnik ma porcjować i ucinać pojedyncze listki 

ręcznika papierowego o długości listka: minimum 20cm.  

zestaw 24 
  

11 

Ręcznik papierowy w roli wykonany z 100% celulozy, dwuwarstwowy, miękki, bez perforacji, długość 
metrów minimum : 240m. Średnica rolki: 19,5cm, wysokość rolki: 20cm (+/- 10%). Każda rolka ma 

posiadać na trwale zamontowany w tulei adaptor umożliwiający bez problemowe obracanie się rolki 
w podajniku. Ręcznik ma być kompatybilny z podajnikiem opisanym w pozycji numer 10. 

sztuka 150 
  

12 

Czyściwo włókninowe białe, skład: 50% bawełna, 30% wiskoza, 20% poliester (+/- 10%). Rolka 
minmum 40m, z perforacją co 30cm, wysokość rolki: 30cm, średnica rolki: 18cm sztuka 90 

  

13 

Papier toaletowy w roli biały (białość powyżej 75%, bez żadnych innych odcieni i wtrąceń kolory-
stycznych), 2-warstwowy, miękki, perforowany, gofrowany, długość rolki: 50m, średnica rolki: 11cm, 

wysokość rolki: 9cm. Worek 32 rolki 
worek 600 

  

14 
Worki na odpady 35l, wymiar: 50x60cm, mocne, folia LDPE, czarne, rolka: min. 50 worków 

rolka 140 
  

15 
Worki na odpady 60l, wymiar: 60x90cm, mocne, folia LDPE, czarne, rolka: min. 50 worków 

rolka 300 
  

16 
Worki na odpady 120l, wymiary: 70x110cm, mocne, folia LDPE, czarne, rolka: min. 50 worków 

rolka 150 
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17 
Worki na odpady 160l, wymiary: 90x110cm, mocne, folia LDPE, czarne, rolka: min. 10 worków 

rolka 150 
  

18 
Rękawice nitrylowe, niejałowe, bez pudrowe, jednorazowego użytku 

karton: 100 sztuk. Rozmiar: S, M, L. Klasyfikacja CE Klasa I–Wyrób Medyczny,  
karton 150 

  

19 

Rękawice lateksowe z wewnętrzną wyściółką z bawełny - flokowane. Ze  wzorem na palcach i części 
chwytnej (extra grip) zwiększającym przyczepność podczas pracy. Paczka: 2 sztuki paczka 144 

  

20 

Koncentrat do bieżącego mycia i pielęgnacji wszelkich powierzchni odpornych na działanie wody, z 
właściwościami antystatycznymi i zapachem. Maksymalne dozowanie  70ml / 10l wody, wartość pH 

8-9. Kanister min. 10l.  
sztuka 9 

  

21 

Koncentrat do bieżącego mycia, pielęgnacji i dezynfekcji urządzeń sanitarnych. Maksymalne, efek-
tywne dozowanie : 100ml / 10l wody, wartość pH 1,5-2,5. Kanister 10l.   sztuka 9 

  

22 

Butelka 500ml ze spryskiwaczem dwustronnym z podziałem litrażowym (miarka). Przez pojęcie dwu-
fazowy Zamawiający rozumie taki spryskiwacz, który dozuje płyn zarówno podczas wciskania spustu 
jak i samoczynnego powrotu spustu do pozycji pierwotnej. Butelka musi posiadać regulowaną dyszę 

w spryskiwaczu - jako mocny strumień lub delikatne rozpylenie. Butelka wykonana z tworzywa 
sztucznego, spryskiwacz wykonany z tworzywa ABS.  

sztuka 36 
  

23 

Ściereczka z mikrofazy ok. 35x35cm do czyszczenia zarówno na sucho jak i na mokro. Wchłania wodę 
i brud z możliwością prania w pralce w temperaturze do 60 oCGramatura ścierki minimum: 200 g/m² sztuka 300 

  

24 
Gąbko - zmywak kuchenny profilowany ok. 9x14cm. Gąbka z kolorze czerwonym, fibra do czyszczenia 

w kolorze białym, nie rysująca powierzchni, paczka: 10 sztuk  
paczka 150 

  

25 Czyścik kuchenny szorstki czerwony, wymiar: ok. 15x13cm, paczka: 3 sztuki paczka 150 
  

26 

Koncentrat do gruntownego mycia urządzeń sanitarnych. Przeznaczony do usuwania rdzy, kamienia 
wodnego, osadów wapiennych, cementoweychi urynowych oraz resztek mydła. Nadający się do 

czyszczenia przedmiotów chromowanych i przedmiotów wykonanych ze stali nierdzewnej takich jak 
baterie łazienkowe, armatura. Maksymalne, efektywne dozowanie określone przez producenta: 

250ml / 10l wody, wartość pH 0,2-1,2.  Kanister 10 l.  

sztuka 94 
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27 

Koncentrat do usuwania tłustych zabrudzeń przemysłowych, kuchennych, prania firan i odzieży ro-
boczej. Maksymalne, efektywne dozowanie określone przez producenta wynosi: 10ml / 10l wody, 

wartość pH 12,5-1,5. kolor płynu żółty. Butelka 1l, posiada informacje dotyczącą zagrożeń, dozowa-
nia, przeznaczenia produktu. 

sztuka 36 
  

28 
Gąbko - zmywak kuchenny profilowany 9x14cm. Gąbka z kolorze żółtym, fibra do czyszczenia w kolo-

rze czarnym, paczka: 10 sztuk  
paczka 150 

  

29 

Płyn uniwersalny do codziennego czyszczenia powierzchni wodoodpornych. Przeznaczony  do czysz-
czenia m.in tworzywa sztucznego, stal, szyb i luster. Wartość pH = 3,5 - 4,5.  Zapakowany w butelce 

500ml ze spryskiwaczem spieniającym. 
sztuka 150 

  

30 

Ściereczka z mikrofazy ok. 35x35cm, niebieska. Nadająca się do czyszczenia zarówno na sucho jak i na 
mokro. Wchłaniająca wodę i brud. Z możliwością prania w pralce w temperaturze do 60 st. C. Grama-

tura ścierki minimum: 200 g/m² 
sztuka 300 

  

31 Czyścik kuchenny szorstki niebieski, wymiar: ok. 15x13cm, paczka: 3 sztuki paczka 150 
  

32 

Płyn do usuwania kleju po etykietach, naklejkach, taśmach klejących, resztek gum, atramentu tuszu, 
plam z markerów, usuwa plamy po farbach w sprayu, olej, tłuszcz, sadze i inne, z drzwi, okien, szyb, 

PCV, powierzchni z tworzyw sztucznych (w tym z poliwęglanu), szkła, ceramiki, kamienia, sprzętu 
biurowego, AGD i elektronicznego, z powierzchni lakierowanych tradycyjnie i proszkowo itp.  Butelka 

500ml ze spryskiwaczem. 

sztuka 24 
  

33 
Tablica ostrzegawcza z tworzywa sztucznego, rozkładana o wymiarach: 30x60cm z napisem "uwaga 

śliska podłoga" 
sztuka 9 

  

34 Zestaw z tworzywa sztucznego do zamiatania, zamknięty, na kółkach sztuka 6 
  

35 
Uchwyty ścienne na kije na listwie aluminiowej o szerokości min.  45cm (4 uchwyty mocujące na kije 

o średnicy 20-30mm) sztuka 3 
  

36 

Zestaw sprzątający typu Vileda ultra max, wiaro z rączką transportową z wyciskarką szczękową na 
mopy płaskie + kij teleskopowy i stelaż na mop paski z zakładkami i mopem płaskim, lub równoważne 

pod względem: parametrów fizyko-chemicznych, przeznaczenia, jakości, wymiarów zestaw 21 
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37 

Mop płaski (wkład) typu Vileda Ultramax, lub równoważne pod względem: parametrów fizyko-
chemicznych, przeznaczenia, jakości, zastozowania, wymiarów, chłonności, wytrzymałości ilości prań. 

Mop kompatybilny z kijem teleskopowym i stelażem z pozycji numer 36 
sztuka 150 

  

38 

Zmiotka do zamiatania typu Vileda Classica z kijem, lub równoważne pod względem: parametrów 
fizyko-chemicznych, przeznaczenia, jakości, wymiarów.  Drążek metalowy o długości 130cm, gwinto-

wany  
sztuka 27 

  

39 Zmiotka z podgumowaną szufelką (tworzywo sztuczne) sztuka 24 
  

40 Szufelka metalowa sztuka 3 
  

41 
Szczotka ryżowa 20cm z tworzywa sztucznego, włosie sztuczne, twarde na kij gwintowany 

sztuka 6 
  

42 Kij metalowy gwintowany 120cm sztuka 9 
  

43 
Ściągaczka metalowa do szyb o szerokości 35cm z wymienną gumą miękką do ściągania wody 

sztuka 9 
  

44 Myjka z mikrofazy do szyb o szerokości 35cm sztuka 9 
  

45 Uchwyt aluminiowy na myjkę do szyb o szerokości 35cm sztuka 9 
  

46 
Kij teleskopowy (2x1,25m) aluminiowy z gwintem dopasowanym do produktów z pozycji: 43, 45 

sztuka 3 
  

47 Gąbko zmywaki kuchenne 6x9cm, paczka: 5 sztuk paczka 300 
  

48 
Ścierka podłogowa ok. 50x70cm z mikrofazy. Do czyszczenia zarówno na sucho jak i na mokro. Z 

możliwością prania w pralce w temperaturze 60 °C. 
paczka 90 

  

49 Sól drogowa, worek 25kg worek 36 
  

50 

Tabletki do dezynfekcji. Paczka: 320 tabletek, preparat dezynfekcyjny na bazie aktywnego chloru o 
szerokim zakresie działania: bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym (POLIO, ADENO), prąt-
kobójczym i sporobójczym (Clostridum difficile). Roztwór wodny z tabletek o niewyczuwalnym zapa-
chu chloru, tabletki dobrze rozpuszczalen  nawet w twardej wodzie.  Produkt musi posiadać: pozwo-

lenie MZ nr na obrót produktem biobójczym, opinię PZH, atest higieniczny.   

paczka 24 
  

51 
Płyn do ręcznego mycia 1kg ze składnikami powierzchniowo - czynnymi. Z zawartością w płynie glice-

ryny doochorny i nawilżania skóry rąk.  
sztuka 400 
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52 
Koncentrat do mycia naczyń w zmywarkach przemysłowych, wartość pH 13-13,9. Dozowanie od 1 do 

5ml na 1l wody. Kanister 10l. 
sztuka 15 

  

53 
Koncentrat do nabłyszczania naczyń w zmywarkach przemysłowych, wartość pH 1,0 - 1,1. Dozowanie 

od 0,1 do 0,5ml na 1l wody. Kanister 10l. 
sztuka 15 

  

54 

Środek do usuwania spieczonych, zeschniętych i silnych zabrudzeń, do czyszczenia grilli, rusztów, 
komór wędzarniczych, płyt grzewczych, patelni, szyb kominkowych oraz sadzy z kotłów grzewczych, 

nie niszczy emaliów. Butelka ze spryskiwaczem spieniającym 0,5l. 
sztuka 48 

  

55 

Środek do usuwania tłustych zabrudzeń z powierzchni kuchennych (nie zawierający wodorotlenków 
sodu i potasu). Butelka ze spryskiwaczem spieniającym 0,5l. sztuka 48 

  

56 

Koncentrat do usuwania kamienia kotłowego ze stali nierdzewnej i urządzeń w kuchni. Usuwający 
naloty wapienne, rdzę, kamień kotłowy i resztki mydła. Nie zawierający kwasu solnego. Rozpuszcza-
jący wapń, cement, resztki betonu. Minimalne, efektywne dozowanie określone przez producenta 

wynosi: 100ml / 10l wody, wartość pH 0,2-1,2. Butelka 1l.  

sztuka 24 
  

57 

Koncentrat do mycia i dezynfekcji obszarów kuchennych, nadający się do wszystkich powierzchni i 
podłóg odpornych na działanie zasad, preparat usuwający tłuste zabrudzenia i bakterie, wirusy i 

grzyby. Minimalne, efektywne dozowanie określone przez producenta wynosi: bakterie: 2,5%; grzy-
by: 4%; Spory bakteryjne (Clostridium difficile): 5%; Wirusy (pełne działanie wirusobójcze): 6%, war-

tość pH 13.  Kanister 10l.   

sztuka 9 
  

58 

Butelka 500ml ze spryskiwaczem dwustronnym z fabrycznym podziałem litrażowy (podział od 50ml 
do 500ml, powtarzalne co 50ml). Przez pojęcie dwufazowy Zamawiający rozumie taki spryskiwacz, 

który dozuje płyn zarówno podczas wciskania spustu jak i samoczynnego powrotu spustu do pozycji 
pierwotnej. Butelka z regulowaną dyszą  w spryskiwaczu. Dyszę można regulować w dwóch stop-
niach: jako mocny strumień lub delikatne rozpylenie. Butelka wykonana z tworzywa sztucznego, 

spryskiwacz wykonany z tworzywa ABS. 

sztuka 24 
  

59 

Ściereczka z mikrofazy ok.  35x35cm, żółta. Nadająca się do czyszczenia zarówno na sucho jak i na 
mokro. Wchłaniająca wodę i brud. Z możliwościąprania w pralce w temperaturze 60 oC. Gramatura 

ścierki wynosi minimum: 200 g/m² 
sztuka 300 
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60 
Gąbko - zmywak kuchenny profilowany ok. 9x14cm. Gąbka z kolorze żółtym, fibra do czyszczenia w 

kolorze białym, nie rysująca powierzchni, paczka: 10 sztuk  
paczka 200 

  

61 Czyścik kuchenny szorstki żółty ok. 15cm x 13cm, paczka: 3 sztuki paczka 300 
  

62 Druciak metalowy spiralny sztuka 60 
  

63 

Płyn do szybkiej dezynfekcji powierzchni. Preparat dezynfekcyjno-myjący na bazie czwartorzędowych 
związków amoniowych o działaniu grzybobójczym (w zakresie drożdżako-bójczym) i bakteriobójczym. 
Przeznaczony do powierzchni i ciągów technologicznych mających bezpośredni kontakt z żywnością 
w zakładach przemysłu spożywczego i farmaceutycznego, gabinetach lekarskich, stomatologicznych, 

odnowy biologicznej oraz zakładach fryzjersko-kosmetycznych, a także placówkach gastronomicz-
nych itp. Wartość pH: 6-8. Butelka ze spryskiwaczem 0,6l.  

sztuka 200 
  

64 Proszek do prania białego i koloru, paczka 5kg paczka 72 
  

65 Płyn do płukania tkanin, koncentrat 2l=4l butelka 2l sztuka 72 
  

66 
Środek na bazie polimerów do nabłyszczania podłóg. Przeznaczony do gumolitów, linoleum, płytek 

PCV itp. Wartość pH: 8,5. Kanister 10l.  
sztuka 6 

  

67 

Koncentrat o silnych właściwościach czyszczących do gruntownego mycia mocno zabrudzonych pod-
łóg i powierzchni. Z możliwością stosowania w maszynach czyszczących. Wartość pH: 11,5. Kanister 

10l. 
sztuka 6 

  

68 

Dozownik do ręcznego dozowania chemii profesjonalnej. Dozownik dozujący odpowiednią dawkę 
preparatu, który jest w formie koncentratu. Dozownik wykonany  z tworzywa sztucznego, nakręcany 
na butelki 1l. Dozownik wyskalowany do dawek od 5 ml do 20 ml, powtarzalne co 5 ml koncentratu.  

sztuka 9 
  

69 

System przepływowo dozujący chemie profesjonalną z kanistrów 10l z podłączeniem do wody (sys-
tem dozujący odpowiednią ilość wody i dawkę chemii z koncentratu, tworząc roztwór roboczy), sys-

tem z możliwością podłączenia 2 produktów 
sztuka 3 

  

70 

System przepływowo dozujący chemie profesjonalną z kanistrów 10l z podłączeniem do wody (sys-
tem dozujący odpowiednią ilość wody i dawkę chemii z koncentratu, tworząc roztwór roboczy), sys-

tem z możliwością podłączenia 1 produktu 
sztuka 3 

  

71 

Mleczko usuwające tłuszcz, osad z kamienia, nie rysujące powierzchni, z kompozycją zapachową o 
składzie zawierającym niejonowe środki 

powierzchniowo czynne i związki wybielające na bazie chloru o pojemności 750ml. Gęstość 
1,45(g/cm3-200C) Lepkość (mPas) 25oC-1200,PH (25oC)- 11 

sztuka 144 
  



 

10 

Projekt „Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina”  jest  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

72 Szczotka do czyszczenia WC + podstawka, kolor biały, tworzywo sztuczne sztuka 30 
  

73 Kij drewniany gwintowany 180cm sztuka 10 
  

74 Uchwyt na papier toaletowy. Uchwyt wykonany z mosiądzu chromowanego, niklowany sztuka 20 
  

75 Szczotka do czyszczenia rąk sztuka 30 
  

76 Worki do odkurzacza przemysłowego włókninowe sztuka 36 
  

77 

Koncentrat niezawierający tenzydów przeznczony do mycia wszelkich wodoodpornych powierzchni, 
do czyszczenia wykładzin zarówno metodą ekstrakcyjną jak i tamponowania. Wartość pH 8; butelka 

1l, posiada informacje dotyczącą zagrożeń, dozowania, przeznaczenia produktu. sztuka 12 
  

78 

Preparat w granulkach do udrożnienia rur i syfonów w instalacjach kanalizacyjnych. Opakowanie: 
butelka max 500 g. Preparat musi spełniać następujące warunki: Ph: 12- 14, gęstość 1,0 - 1,5 g/cm3. sztuka 72 

  

79 Kostka do WC, 40g z koszyczkiem  sztuka 200 
  

80 Miotła sorgo 350/400 sztuka 12 
  

81 Woreczki na mrożonki 30/40, 3,5l, paczka: 50 sztuk paczka 70 
  

82 Folia aluminiowa gastronomiczna 1kg sztuka 18 
  

83 Papier do pieczenia obustronnie silikonowany niebielony 20m x 38cm sztuka 18 
  

84 

Chusteczki suche wyciągane z tekturowego opakowanie (wyciąganie pojedyncze). Chusteczki 2-
warstwowe, miękkie, jednolite (bez gofrowania), wykonane z 100% celulozy, Karton: 100 sztuk karton 2520 

  

85 Rękaw do pieczenia min. 4m sztuka 10 
  

86 Proszek do czyszczenia trudnych zabrudzeń. Butelka 500g. sztuka 36 
  

87 Pułapka żelowa na mrówki, paczka 10g paczka 24 
  

88 Trutka na szczury i myszy granulat, działa mumifikująco, butelka 250g sztuka 24 
  

89 Pułapka na mole spożywcze, opakowanie 2 sztuki opak 12 
  

90 
Płyn do czyszczenia, pielęgnacji i konserwacji urządzeń i elementów wykonanych ze stali szlachetnej. 

Butelka ze spryskiwaczem 1l. sztuka 18 
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91 

Jednorazowe, nasączone ściereczki do dezynfekcji powierzchni w pojemniku z wieczkiem do wielo-
krotnego otwierania i zamykania w celu pobierania ściereczek (pojemnik ma być skonstruowany tak, 

aby znajdujące się w środku ściereczki nie wysychały). Ściereczki nasączone środkiem bakteriobój-
czym do czyszczenia i dezynfekcji. Pojemnik: min. 200 ściereczek. 

pojemnik 92 
  

92 
środek myjący do AUTOMATYCZNEGO czyszczenia pieców parowo-konwekcyjnych Pojemnik 

o poj. 5 l  
6 

  

 

 

 

............................., dn. ..............................   .............................................................................. 

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, a w przypadku oferty wspólnej podpis 

pełnomocnika wykonawców) 


