nr sprawy: I.271.2.2018.ZP2
Formularz 2.1.3.
FORMULARZ CENOWY
Dostawa materiałów biurowych, druków akcydensowych, artykułów sanitarno - higienicznych, kopert oraz materiałów
eksploatacyjnych z podziałem na części
część 3 - artykuły sanitarno - higieniczne

lp

Opis

ilość

jednostka
miary

1

Mydło w płynie przystosowane do dozownika mydła
w płynie MERIDA STELLA MINI o przyjemnej
kompozycji zapachowej op. Min. 5 litrów

30

op.

2

Ręczniki papierowe pasujące do pojemnika na
ręczniki papierowe w rolach MERIDA TOP MINI z
tworzywa ABS

400

szt.

3

Ręcznik papierowy w roli z wyciąganą tuleją - maxi

200

szt.

4

Gąbka do naczyń duża opakowanie min. 5 szt

30

op.

5

Gąbka do naczyń mała opakowanie min. 10 sztuk

20

op.

6

Uniwersalny płyn do mycia powierzchni
wodoodpornych. Cechy produktu: uniwersalny
preparat czyszczący o przyjemnym zapachu do
mycia wszelkich powierzchni zmywalnych,
odpornych na działanie wody, szybko odparowuje i
nie pozostawia smug, nadaje czyszczonej
powierzchni delikatny połysk, gwarantując łagodne i
skuteczne działanie. Pozostawia przyjemny zapach.
Zastosowanie: Do codziennej i okresowej
pielęgnacji powierzchni odpornych na działanie
wody. Szczególnie do szkła, porowatych tworzyw
sztucznych, PCV, ceramiki, płytek szkliwionych,
posadzek gresowych, marmuru, itp. powierzchni
wodoodpornych, opakowanie 1 litr

15

szt.

7

Środek do czyszczenia szkła koncentrat pojemność
500 ml

10

szt.

8

Zestaw do zamiatania otwarty/plastikowy. Cechy
produktu: Profesjonalny zestaw do zamiatania
wykonany z wysokiej jakości tworzywa odpornego
na uszkodzenia, wyposażony w szufelkę na kółkach,
która zapobiega wysypywaniu się śmieci. Do
zestawu dołączona jest miotła na kiju. Miotła i
szufelka wyposażone są w długie uchwyty,
umożliwiające wygodne użytkowanie.
Dane techniczne: Materiał: tworzywo sztuczne
Wyposażenie: Szufelka na kółkach Szczotka na kiju
Zastosowanie: Idealny zarówno wewnątrz jak i do
zamiatania powierzchni przed budynkiem

8

szt.

cena
jednostkowa
netto

wartość netto

Końcówka pasująca do miotły wymienionej w
punkcie powyżej
Mleczko czyszczące 250ml
Mleczko czyszczące 700ml

10

szt.

20
20

szt.
szt.

30

szt.

30

szt.

150

szt.

Proszek do prania kolorów. Cechy produktu:
przeznaczony do prania w pralkach automatycznych,
15
do koloru, dobrze dopierający silne zabrudzenia, o
przyjemnym zapachu, opakowanie min. 3,5 kg

10

op.

Proszek do prania bieli. Cechy produktu:
przeznaczony do prania w pralkach automatycznych,
16
do bieli, dobrze dopierający silne zabrudzenia, o
przyjemnym zapachu, opakowanie min. 3,5 kg

10

op.

Odświeżacz powietrza w sprayu min. 300ml w
różnych wariantach zapachowych. Cechy produktu:
Dają natychmiastowe i długotrwałe odświeżenie.

60

szt.

5

szt.

40

szt.

400

op.

20

szt.

9
10
11

12

13

14

17

18

19

20

21

Mop paskowy z mikrofibry.
Cechy produktu: Czyści bez użycia detergentów,
do zmywania i usuwania plam z gładkich
powierzchni
oraz polerowania dużych powierzchni, dobrze
wchłaniający wodę z podłogi min 0,3 l, bardzo
dobrze usuwający błoto
Mydło toaletowe z dozownikiem, Cechy produktu:
opakowanie min. 250 ml, przyjemna kompozycja
zapachowa, min. pH. 5,5
Mydło toaletowe w kostce 90g Cechy produktu:
przyjemna kompozycja zapachowa, różne rodzaje,
łagone dla skóry, nie działające drażniącą o pH 5,5 i
więcej

AUTOMATIC SPRAY . Cechy produktu:
Rodzaj Urządzenie
Zapach Różne warianty zapachowe
Wymaga zasilania Tak
Pojemność min 269 ml
Stosowanie w pomieszczeniach, różne wariany
zapachowe,
Zapas (wkład) pasujący do urządzenia
wymienionego w puncie 18 Cechy produktu: w
różnych wariantach zapachowych, dające
natychmiastowe i długotrwałe odświeżenie.
Papier toaletowy Biały lub kolorowy, miękki,
minimum dwuwarstwowy, minimum 150 listków,
długość listka minimum 10 cm, opakowanie min. 8
szt.
Środek do codziennego mycia sanitariatów, Cechy
produktu: do codziennego mycia nawierzchni w
sanitariatach i pomieszczeniach wilgotnych.
Stosowany do materiałów odpornych na działanie
kwasów. Rozpuszcza naloty wapienne oraz
zabrudzenia tłuszczowe. Skutecznie usuwa brud,
pozostawia higieniczną świeżość, posiada działanie
antybakteryjne i antygrzybiczne

Antybakteryjny środek do mycia
łazienek Cechy produktu: Koncentrat do mycia
łazienek,
Środek nadający się do mycia kabin prysznicowych,
wanien, umywalek, ceramiki i armatury, skutecznie
usuwający kamień, rdzę i inne zanieczyszczenia,
przeciwdziałający osadzaniu się brudu,
pozostawiający przyjemny, opakowanie min. 1L

20

szt.

Płyn do gruntownego czyszczenia Cechy produktu:
Skoncentrowany płyn do mycia podłóg, wysoce
skuteczny płyn do gruntownego mycia silnie
23 zabrudzonych podłóg, usuwająyc zanieczyszczenia i
stare powłoki, środek niskopieniący, nadający się do
użytku ręcznego oraz maszynowego, pozostawiający
przyjemny zapach opakowanie min. 1L

30

szt.

20

szt.

20

szt.

30

szt.

30

szt.

15

szt.

29

Skoncentrowany płyn, antystatyczny środek do
mycia powierzchni odpornych na działanie wody.
Posiadający długotrwały, orzeźwiający zapach.
Szczególnie zalecany do mycia marmuru, płytek
szkliwionych, ceramiki, PCV i innych powierzchni
z tworzyw sztucznych

30

szt.

30

Antystatyczny preparat w sprayu do pielęgnacji
mebli,blatów i innych rodzajów powierzchni np.
drewno, okleina, skóra, rtv poj.min.250ml

35

szt.

31
32
33
34

Rękawice winylowe bezpudrowe M op. 100 szt.
Rękawice winylowe bezpudrowe S op. 100 szt.
Rękawice winylowe pudrowane M op. 100 szt.
Rękawice winylowe pudrowane S op. 100 szt.

8
8
8
8

op.
op.
op.
op.

22

24

25

26

27

28

Gotowy do użycia środek czyszczący do
powierzchni szklanych i luster opakowanie min. 0,5
l
Balsam lub płyn do mycia naczyń Cechy produktu:
op. 0,9L – 1L, przyjemna kompozycja zapachowa ,
usuwający trudne zabrudzenia np. szminka, osady po
kawie
Płyn do WC, Cechy produktu: zabija bakterie,
wirusy, grzyby, dobrze usuwa kamień, pomaga
chronić toaletę przed trudnymi zabrudzeniami nawet
pomiędzy spłukaniami, dobrze czyści
zanieczyszczenia organiczne, butelka z dozownikiem
pozwalającym dotrzeć do każdego zakamarka pod
krawędzią muszli, posiadający min. dwa warianty
zapachowe
opakowanie min. 1250 ml
Płyn uniwersalny do podłóg
Cechy produktu: pojemność min. 5L, świeży,
przyjemny zapach
Płyn do gruntownego mycia i usuwania tłustych
zabrudzeń, opakowanie min. 1 L, skoncentrowany,
silny środek do gruntownego mycia i usuwania
tłustych zabrudzeń i powierzchni odpornych na
działanie alkalidów

35

Ściereczki czyszące nawilżone do różnych
powierzchni, działające antystatycznie, nie
pozostawiające smug, o przyjemnym zapachu, w
opakowaniu min. 55 chusteczek

30

op.

36

Ścierka uniwersalna
opakowanie10 sztuk Cechy produktu: wytrzymała,
bezpieczna w kontakcie z żywnością, delikatna i
miła dla rąk, do wielokrotnego użytku, możliwość
prania w temperaturze 60°C

30

op.

Środek do czyszczenia i pielęgnacji mebli matowych
i błyszczących Cechy produktu: czyści codzienne
37
zabrudzenia, ślady palców, drobne zarysowania,
nie pozostawia smug, chroni i nabłyszcza meble,
o przyjemnym zapachu poj min. 0,5 l

5

szt.

6

szt.

38

Mop płaski.
Cechy produktu: sprawdzający się przy sprzątaniu
dużych powierzchni, nadający się do czyszczenia
każdego rodzaju podłóg na mokro, końcówka
docierająca do kątów i zakamarków, możliwość
wyżymania w wiadrze oraz ręcznie równomiernie
rozłożony nacisk mopa, w komplecie z drążkiem
teleskopowym.

39

Wkład pasujący do mopa wymienionego w punkcie
38 Cechy produktu: mikroaktywne, wytrzymałe
włókna, możliwość prania w pralce.

20

szt.

40

Wiadro z wyciskiem pasujące do mopa
wymienionego w punkcie 38 Cechy produktu:
wykonane z trwałego materiału odporne na nacisk,
pojemność min. 12 l, max. 15 l, sito wiadra
umożliwiające dokładne wyciśnięcie mopa.

6

szt.

Zestaw detergentów do zmywarki.
Zawiera tabletki do zmywania min. 72 szt. oraz
dodatki: płyn nabłyszczający min. 400ml
cytrynowy, płyn do czyszczenia zmywarkimin.
250ml cytrynowy, odświeżać do zmywarki
cytrynowy oraz sól ochronną min. 1.5kg.
Tabletki do zmywarki zapewniają doskonałą
czystość i połysk oraz dodatkową ochronę przed
korozją szkła, działają w niskiej temperaturze
Płyn nabłyszczający cytrynowy: płyn nabłyszczający
zapewniający lepsze rezultaty zmywania.
Płyn do czyszczenia zmywarki cytrynowy: płyn do
czyszczenia zmywarki chroni zmywarkę od środka i
41
pozwala usunąć niewidoczne zanieczyszczenia,
zapewniając najlepsze efekty i długotrwałe działanie
urządzenia.
Odświeżacz cytrynowy: odświeżacz o dużej sile
zapachu zapobiega nieprzyjemnemu zapachowi,
który czasem wydziela się ze zmywarki, zapewniając
natychmiastowo świeży i przyjemny zapach przy
każdym otwarciu zmywarki.
Sól: sól ochronna nie zawierająca zanieczyszczeń
takich jak żelazo czy węglany, które mogą uszkadzać
części zmywarki. Sól zmiękczająca wodę i chroniąca
przed osadami z kamienia, ale także eliminująca
zacieki i poprawiająca działanie zmywarki.

8

kpl.

20

op.

43 Worki na śmieci 60l pakowane min. Po 25szt czarne

30

op.

44 Worki na śmieci 35l pakowane min. Po 25szt czarne

40

op.

20

op.

20

op.

40

op.

150

szt.

42

Worki na śmieci 120l pakowane min. Po 25szt
czarne

Worki na śmieci mocne 120l pakowane min. Po25szt
czarne
Worki na śmieci mocne 60l pakowane min. Po 25szt
46
czarne
Worki na śmieci mocne 35l pakowane min. Po 25szt
47
czarne
45

Zawieszki czyszcząco-zapachowe do WC,
Cechy produktu: plastikowy koszyk z przywieszką,
długotrwały przyjemny zapach
razem netto:
VAT ….. %:
razem brutto:

