
ZATWIERDZAM 

…………………… 
Załącznik nr 1.2 do SIWZ 

(Załącznik nr 1b do umowy) 

OFERTA 
(FORMULARZ  OFERTOWY UJEDNOLICONY) 

WYKONAWCA: 

Nazwa Wykonawcy: ..................................................................................................................................... 

Adres siedziby:............................................................................................................................................... 

………………................................................................................................................................................. 

Telefon/Fax: .................................................................................................................................................. 

Adres poczty elektronicznej (e-mail): ......................................................................................................... 
(Zamawiający wszelką korespondencję będzie przesyłał na wskazany powyżej fax i mail) 

NIP: .................................................................................................................................................. 

ZAMAWIAJĄCY:  
INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ- 
KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI 
PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU  
Ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa 

Składamy ofertę na: 

„Dostawę środków do utrzymania czystości” 
CZĘŚĆ 2 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia i określonymi w SIWZ warunkami, z uwzględnieniem 
postanowień wzoru umowy, stanowiącego załącznik do SIWZ, za cenę całkowitą:  

  



………..……..……… zł brutto 

(słownie: ………………………………………………………………………………………..) 
 

Oferujemy dostawę następujących artykułów do utrzymania czystości (w formularzu należy podać odpowiednio: nazwę oraz w przypadku 
oferowania produktów równoważnych ich charakterystykę, która potwierdziłaby spełnianie minimalnych wymagań Zamawiającego, cenę 
jednostkową brutto (PLN) oraz stawkę podatku VAT (%) - w ceny poszczególnych artykułów należy wliczyć cenę transportu, wniesienia  
w wyznaczone miejsce przez Zamawiającego i inne elementy cenotwórcze wymagane do realizacji dostaw. W przypadku złożenia oferty 
równoważnej wymaga się, aby produkty równoważne spełniały minimalne wymagania wskazane przez Zamawiającego w „Opisie przedmiotu 
zamówienia” (załącznik nr 4,1 do SIWZ). Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który powołuje się na 
rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania 
określone przez Zamawiającego). W celu potwierdzenia, że oferowane produkty w pozycjach od 1 do 15 oraz pozycji 17 spełniają wymogi 
określone przez Zamawiającego do oferty należy dołączyć karty charakterystyki. 

 

 

L.P. Przedmiot zamówienia 

Nazwa produktu oraz w przypadku oferowania 
przez Wykonawcę produktów równoważnych ich 

charakterystyka 
 

Jedn. 
miary Ilość  

Cena 
jednostkowa 
brutto PLN 

Stawka 
podatku 
VAT % 

Łączna 
wartość 

brutto PLN 
(kol. 5. x 

kol.6.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Preparat czyszczący do wszystkich wodoodpornych posadzek w 
szczególności do posadzek błyszczących i zabezpieczonych. O wartości 
pH 7-9, o zawartości anionowych związków powierzchniowo czynnych i 
niejonowych związków powierzchniowo czynnych typu INDUR XL 
FRESH lub równoważny. Opakowanie 5 litrów Karta charakterystyki: 
tak. Okres ważności od daty dostarczenia: min. 12 m-cy. 

 

szt. 80   

 

2. 

Preparat do czyszczenia wszystkich zmywalnych powierzchni takich jak: 
szkło, marmur, emalia, plastik, itp. O wartości ph do 7, zawartości 
niejonowych związków powierzchniowo czynnych, anionowych 
związków powierzchniowo czynnych typu BRIAL XL FRESH lub 

 

szt. 70   

 

  



L.P. Przedmiot zamówienia 

Nazwa produktu oraz w przypadku oferowania 
przez Wykonawcę produktów równoważnych ich 

charakterystyka 
 

Jedn. 
miary Ilość  

Cena 
jednostkowa 
brutto PLN 

Stawka 
podatku 
VAT % 

Łączna 
wartość 

brutto PLN 
(kol. 5. x 

kol.6.) 
równoważny. Opakowanie 5 litrów Karta charakterystyki: tak. Okres 
ważności od daty dostarczenia: min. 12 m-cy. 

3. 

Środek myjący do powierzchni sanitarnych i wszystkich powierzchni 
odpornych na działanie kwasów o zawartości niejonowych związków 
powierzchniowo czynnych,  ph od 0,4 do 0, 8 w 100% roztworze, łatwo 
rozpuszczalny w wodzie, typu INTO XL FRESH lub równoważny. 
Opakowanie 5 litrów Karta charakterystyki: tak. Okres ważności od daty 
dostarczenia: min. 12 m-cy. 

 

szt. 50   

 

4. 

Środek czyszczący z formułą ochronną do mycia sanitariatów, typu 
PATRONAL lub równoważny. Szybko działający, intensywnie 
czyszczący, do szybkiego usuwania osadów wapiennych i związanymi z 
nimi zabrudzeniami, o zapachu dowolnym. Opakowanie 10 litrów. 
Wartość pH środka: poniżej 1 (przy temp. 20oC); 
Wydajność na 1m2 powierzchni: maksymalnie do 5 ml. 
Karta charakterystyki: tak. Okres ważności od daty dostarczenia: min. 12 
m-cy. 

 

szt. 10   

 

5. 

Środek do usuwania plam z dywanów, do wszystkich tekstylnych 
wykładzin podłogowych i obić o trwałych kolorach i odpornych na 
wilgoć, typu CARP-DETA lub równoważny. Opakowanie min.750 ml – 
max. 1000 ml ze spryskiwaczem. Wartość pH nie wyższa niż 10 (w temp. 
20o C). 
Karta charakterystyki: tak. Okres ważności od daty dostarczenia: min. 12 
m-cy. 

 

szt. 60   

 

6. 

Antystatyczny środek w postaci aerozolu do czyszczenia i pielęgnacji 
mebli biurowych np.: biurka, szafy, pomocniki itp., typu PRONTO lub 
równoważny. Opakowanie - spray min. 400 ml – max. 500 ml. 
Karta charakterystyki: tak. Okres ważności od daty dostarczenia: min. 12 
m-cy. 

 

szt. 300   

 

7. 
Odplamiacz do tkanin w płynie, pH do 5 typu Vanish lub równoważny.  
Opakowanie min. 1 l – max. 1,5 litra. Karta charakterystyki: tak. Okres 
ważności od daty dostarczenia: min. 12 m-cy. 

 
szt. 330   

 

  



L.P. Przedmiot zamówienia 

Nazwa produktu oraz w przypadku oferowania 
przez Wykonawcę produktów równoważnych ich 

charakterystyka 
 

Jedn. 
miary Ilość  

Cena 
jednostkowa 
brutto PLN 

Stawka 
podatku 
VAT % 

Łączna 
wartość 

brutto PLN 
(kol. 5. x 

kol.6.) 

8. 

Mleczko do czyszczenia o zawartości środków powierzchniowo 
czynnych i węglanu sodu o nie większej niż 5% typu CIF lub 
równoważne. Opakowanie min. 700 ml – max. 1000 ml. Wartość pH (w 
temp. 25o C): nie wyższa niż 15. Karta charakterystyki: tak. Okres 
ważności od daty dostarczenia: min. 12 m-cy. 

 

szt. 330   

 

9. 

Proszek do prania tkanin kolorowych w pralce automatycznej w 
temperaturze od 30 stopni C typu E lub równoważny. Opakowanie min. 
300 g – max. 500 g. 
Karta charakterystyki: tak. 
Okres ważności od daty dostarczenia: min. 12 m-cy. 

 

szt. 300   

 

10. 

Proszek do prania tkanin białych w pralce automatycznej typu E lub 
równoważny. Opakowanie min. 300 g – max.500g. 
Karta charakterystyki: tak. Okres ważności od daty dostarczenia: min. 12 
m-cy. 

 

szt. 200   

 

11. 

Koncentrat do płukania typu E lub równoważny. Zapach dowolny. 
Opakowanie min. 500 ml – max. 750 ml. 
Karta charakterystyki: tak. Okres ważności od daty dostarczenia: min. 12 
m-cy. 

 

szt. 200   

 

12. 

Płyn do mycia naczyń, pH do 7, typu Ludwik lub równoważny o zapachu 
dowolnym. Opakowanie min.1000 g – max.1500 g.  
Karta charakterystyki: tak. Okres ważności od daty dostarczenia: min. 12 
m-cy. 

 

szt. 250   

 

13. 

Płyn do mycia podłóg mopem oraz przy użyciu szorowarki,  typu RM 69 
ASF lub równoważny. Opakowanie 10 litrów.  
Wartość pH płynu (w 20o) nie wyższa niż 15. Karta charakterystyki: tak. 
Okres ważności od daty dostarczenia: min. 12 m-cy. 

 

szt. 15   

 

14. 

Płyn do mycia powierzchni szklanych z efektem impregnacji, typu CLAR 
GLAS lub równoważny. Opakowanie 10 litrów. Wartość pH (w temp. 20 
oC): nie wyższa niż 12. 
Karta charakterystyki: tak. Okres ważności od daty dostarczenia: min. 12 
m-cy. 

 

szt. 10   

 

  



L.P. Przedmiot zamówienia 

Nazwa produktu oraz w przypadku oferowania 
przez Wykonawcę produktów równoważnych ich 

charakterystyka 
 

Jedn. 
miary Ilość  

Cena 
jednostkowa 
brutto PLN 

Stawka 
podatku 
VAT % 

Łączna 
wartość 

brutto PLN 
(kol. 5. x 

kol.6.) 

15. 

Środek do czyszczenia powierzchni ze stali szlachetnej, aluminium, 
aluminium elaksowalnego typu Eloxa Prima lub równoważny. 
Nietwardniejący w miarę upływu czasu. Opakowanie pojemnik ze 
spryskiwaczem min.750 ml – max.1000 ml.  
Karta charakterystyki: tak. Okres ważności od daty dostarczenia: min. 12 
m-cy. 

 

szt. 10   

 

16. 

Odświeżacz powietrza w sprayu eliminujący nieprzyjemne zapachy i 
przywracający świeżość nie tylko powietrza, ale i tkanin takich jak 
zasłony, tapicerka czy dywany. Zapach dowolny, tupu GLADE By Brise 
lub równoważny. Opakowanie min. 275 ml – max.350 ml. Okres 
ważności od daty dostarczenia: min. 6 m-cy. 

 

szt. 350   

 

17. 
Krem do rąk w tubce opakowanie min. 75 ml – max.125 ml. Karta 
charakterystyki: tak. 
Okres ważności od daty dostarczenia: min. 6 m-cy. 

 
szt. 75   

 

18. 
Zagęszczony płyn do czyszczenia i dezynfekcji i pomieszczeń 
sanitarnych typu Domestos 24 h lub równoważny Opakowanie min.  
0,75 l – max.1 l. 

 

szt. 400   

 

19. 
Worki na odpady grube 160 l ( 900x1100), grubość folii ok 40 mic, rolki 
po min. 20 szt. – max 30 szt., kolor czarny 

 
rolka 100   

 

20. 
Worki na odpady grube: 120 l (70x110 cm), grubość folii ok. 40 mic, 
rolki po min.25 – max.35 szt., kolor czarny. 

 
rolka 950   

 

21. 
Worki na odpady grube: 60 l (60x80cm), grubość folii ok 25 mic, rolki po 
min. 50 szt.- max.75 szt., kolor czarny. 

 
rolka 1000   

 

22. 
Worki na odpady cienkie: 35 l (50x60), z folii HDPE o grubości ok 6 
mic,  rolki po min. 50 szt.- max.75 szt., kolor czarny 

 
rolka 1600   

 

23. 
Końcówka mopa małego sznurkowego, gwint typu Verticello 250 g. lub 
równoważny.  

 
szt. 160 

   
 

24. 
Końcówka mopa sznurkowego, typu „Merida” - 500 g." lub równoważna.  
(Sam wkład) 

 
szt. 120   

 

25. 
Końcówka mopa sznurkowego typu "Merida” - 350 g." lub równoważna. 
( Sam wkład)  

 
szt. 250   

 

  



L.P. Przedmiot zamówienia 

Nazwa produktu oraz w przypadku oferowania 
przez Wykonawcę produktów równoważnych ich 

charakterystyka 
 

Jedn. 
miary Ilość  

Cena 
jednostkowa 
brutto PLN 

Stawka 
podatku 
VAT % 

Łączna 
wartość 

brutto PLN 
(kol. 5. x 

kol.6.) 

26. Końcówka mopa dużego, płaskiego - szer. 50 cm z tworzywa. ( sama 
nakładka mocowana na klips z dziurkami) 

 
szt. 240   

 

27. Zmiotka z szufelką plastikową.  kompl
et 20    

28. 
Szczotka do zamiatania z włosia naturalnego z kijem. Kij długości min 
120 cm. 

 
szt. 20   

 

29. 
Ścierki do wycierania kurzu o wymiarach: długość 30- 40cm, szerokość 
30- 40 cm, mikrofibra,   

 
szt. 600   

 

30. Ścierki do mycia powierzchni metalowych o wymiarach: długość 30-40 
cm, szerokość 30-40 cm, z tetry. 

 
szt. 550   

 

31. 
Gąbki do mycia naczyń: z jednej strony gąbka, z drugiej powierzchnia 
szorstka o wymiarach: długość od 8-10cm, szerokość od 5 do 8 cm, 
grubość od 2 do 4 cm. Pakowane po min. 5 szt.- max.10 szt. 

 
opak. 350   

 

32. 

Rękawiczki gumowe, robocze, flokowane. Wykonane z lateksu lub 
kauczuku naturalnego. Wewnętrzna powierzchnia rękawic pokryta jest 
flokiem (pyłem bawełnianym), ułatwiającym wkładanie i zdejmowanie 
oraz zapobiegającym poceniu się rąk w czasie użytkowania.  

 

para 350   

 

33. Szczotka WC: okrągła, plastikowa, z pojemnikiem stojącym.  szt. 60    

34. 

Kostki do zmywarki typu Calgonit lub równoważne, usuwające 
przyschnięte zabrudzenia, zapewniające połysk oraz zapobiegające 
powstawaniu plam. Opakowanie min.56 szt. –max.70 szt.  
Okres ważności od daty dostarczenia: min. 12 m-cy. 

 

szt. 60   

 

35. 

Nabłyszczasz do zmywarki do usuwania śladów po kroplach wody i 
osadu z kamienia, typu Calgonit Finish lub równoważny. Pozostawiający 
połysk. Działający w trakcie płukania naczyń, usuwający pozostałości 
detergentów i jedzenia. Opakowanie o pojemności od 400 ml do 500 ml. 
Okres ważności od daty dostarczenia: min. 12 m-cy. 

 

szt. 15   

 

36. 
Sól do zmywarki, typu Calgonit lub równoważny. Zmiękczająca wodę i 
poprawiająca wydajność detergentów, chroniąca naczynia przed plamami 
i zaciekami oraz chroniące zmywarkę przed działaniem twardej wody. 

 
Szt. 30   

 

  



L.P. Przedmiot zamówienia 

Nazwa produktu oraz w przypadku oferowania 
przez Wykonawcę produktów równoważnych ich 

charakterystyka 
 

Jedn. 
miary Ilość  

Cena 
jednostkowa 
brutto PLN 

Stawka 
podatku 
VAT % 

Łączna 
wartość 

brutto PLN 
(kol. 5. x 

kol.6.) 
Nieposiadający żelaza i węglanów. Opakowanie o pojemności od 1,5 kg 
do 2 kg. 
Okres ważności od daty dostarczenia: min. 12 m-cy. 

37. 

Neutralizator zapachów do zmywarki, typu Calgonit lub równoważny. 
Zapewniający czystość i świeży zapach, nieosiadający na naczyniach.  
Zapach: cytryna lub lemon lub morski lub miętowy. 
Opakowanie o pojemności od 250 ml do 300  ml. 
Okres ważności od daty dostarczenia: min. 12 m-cy. 

 

szt. 40   

 

38. 
Płyn do czyszczenia zmywarek, nabłyszczający, pojemność 250 – 300 
ml, Calgonit lub równoważny. Zapach dowolny. Okres ważności od daty 
dostarczenia: min. 12  m-cy 

 
szt. 40   

 

39. Odświeżacz elektryczny typu Air Wick (urządzenie elektryczne + wkład) 
o poj. min. 20 ml – max. 30 ml lub równoważny, zapach dowolny.  

 
szt.  40   

 

40. Wkład do urządzenia elektrycznego opisanego w poz. 39 lub 
kompatybilny z urządzeniem w poz. 39 

 
szt. 200   

 

41. Odświeżacz powietrza do toalet w żelu o poj. min. 150 g- max. 200 g 
typu Brise lub równoważny. Zapach dowolny. 

 
szt. 350   

 

42. 

Proszek do prania wykładzin o zawartości sulfonianu kamenu sodu o 
<3%, politylenoglikoleteru alkilu o <3% pH do 11%, zawierający 
niejonowe środki powierzchniowo czynne, opakowanie 10 kg. Typu RM 
760 Kaercher lub równoważny 

 

szt. 2   

 

43. 

Płyn o dużej sile czyszczenia do mycia metodą spray rozpuszczający 
trudne do usunięcia zabrudzenia z powierzchni odpornych na działanie 
rozpuszczalników. O zawartości Anionowych związków 
powierzchniowo- czynnych pH (koncentratu): ok. 9,5, opakowanie 5 
litrów, typu Tablefit. lub równoważny. 

 

szt. 2   

 

44. 

Środek do usuwania gumy do żucia z tapicerki, naklejek z szyb i lakieru, 
usuwa gumę do żucia z tkanin, dywaników i podłóg wiążąc ją w jednolitą 
strukturę łatwą do usunięcia. 
Bezpiecznie usuwa naklejki z szyb z podgrzewanymi elementami i z 
nadwozia bez ryzyka uszkodzenia metalowym skrobakiem. Pojemność: 

 

szt. 2   

 

  



L.P. Przedmiot zamówienia 

Nazwa produktu oraz w przypadku oferowania 
przez Wykonawcę produktów równoważnych ich 

charakterystyka 
 

Jedn. 
miary Ilość  

Cena 
jednostkowa 
brutto PLN 

Stawka 
podatku 
VAT % 

Łączna 
wartość 

brutto PLN 
(kol. 5. x 

kol.6.) 
450- 550 ml. Typu Chu-Sol lub równoważny. 

45. 
Nisko pieniący, silny koncentrat kwasowy do usuwania kamienia 
wodnego, rdzy, cementu i nacieków urynowych o pojemności min. 1 l –
max. 1,5 litra, typu: Płyn kamień i rdza WC CM Ro-132 lub równoważny 

 
szt.  10   

 

46. Szufelka do śmieci metalowa  szt. 3    

47. 
Płyn do maszyn konserwująco czyszczący do posadzek z żywic 
syntetycznych, odczyn pH do 10, opakowanie 5 litrów, typu Sto Drivers 
UR lub równoważny. 

 
szt. 3   

 

48. 
Płyn do maszyn do usuwania silnych zabrudzeń i środków do 
konserwacji podłóg żywicznych, opakowanie 5 litrów, Sto Divers GR lub 
równoważny 

 
szt. 3   

 

RAZEM :  

 
 
OŚWIADCZAMY, ŻE:  

1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń; 

2. Proponowany termin realizacji danego zamówienia wynosi……dni liczone od dnia wysłania zamówienia ( nie może być krótszy niż 2 dni i nie może być 

dłuższy niż 7 dni) 

3. Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez 30 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin składania ofert; 

4. Podana powyżej cena brutto będzie obowiązywała w całym okresie trwania umowy i nie ulegnie zmianie; 

5. Zamierzamy / nie zamierzamy (*) powierzyć wykonanie następujących części zamówienia podwykonawcom: (*) niepotrzebne skreślić 

  



Poz. Część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcom 

1.  

2.  

3.  

6. Akceptujemy postanowienia zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia 
umowy na warunkach przedstawionych we wzorze umowy, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego; 

7. Wykonawca do kontaktów z Zamawiającym wyznacza:  

..……………………………......……..., tel.: ……………………………………… 

8. Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na poniższy rachunek bankowy: 

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

................................................., dnia .......................................   
…….................................................... 
          (podpis i pieczątka imienna przedstawiciela 

          Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

Podpisy i pieczątki imienne osób upełnomocnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy (odpisie z właściwego rejestru). 
 

  



 
Załącznik nr 4.2 do SIWZ 

(Załącznik nr 2 b do umowy) 

Opis przedmiotu zamówienia ujednolicony 
Część II 

 
L.P. Przedmiot zamówienia Jedn. 

miary Ilość  

1 2 3 4 

1. 

Preparat czyszczący do wszystkich wodoodpornych posadzek w szczególności do 
posadzek błyszczących i zabezpieczonych. O wartości pH 7-9, o zawartości 
anionowych związków powierzchniowo czynnych i niejonowych związków 
powierzchniowo czynnych typu INDUR XL FRESH lub równoważny. Opakowanie 5 
litrów Karta charakterystyki: tak. Okres ważności od daty dostarczenia: min. 12 m-cy. 

szt. 80 

2. 

Preparat do czyszczenia wszystkich zmywalnych powierzchni takich jak: szkło, 
marmur, emalia, plastik, itp. O wartości ph do 7, zawartości niejonowych związków 
powierzchniowo czynnych, anionowych związków powierzchniowo czynnych typu 
BRIAL XL FRESH lub równoważny. Opakowanie 5 litrów Karta charakterystyki: tak. 
Okres ważności od daty dostarczenia: min. 12 m-cy. 

szt. 70 

3. 

Środek myjący do powierzchni sanitarnych i wszystkich powierzchni odpornych na 
działanie kwasów o zawartości niejonowych związków powierzchniowo czynnych,  ph 
od 0,4 do 0, 8 w 100% roztworze, łatwo rozpuszczalny w wodzie, typu INTO XL 
FRESH lub równoważny. Opakowanie 5 litrów Karta charakterystyki: tak. Okres 
ważności od daty dostarczenia: min. 12 m-cy. 

szt. 50 

4. 

Środek czyszczący z formułą ochronną do mycia sanitariatów, typu PATRONAL lub 
równoważny. Szybko działający, intensywnie czyszczący, do szybkiego usuwania 
osadów wapiennych i związanymi z nimi zabrudzeniami, o zapachu dowolnym. 
Opakowanie 10 litrów. Wartość pH środka: poniżej 1 (przy temp. 20oC); 
Wydajność na 1m2 powierzchni: maksymalnie do 5 ml. 
Karta charakterystyki: tak. Okres ważności od daty dostarczenia: min. 12 m-cy. 

szt. 10 

5. 

Środek do usuwania plam z dywanów, do wszystkich tekstylnych wykładzin 
podłogowych i obić o trwałych kolorach i odpornych na wilgoć, typu CARP-DETA 
lub równoważny. Opakowanie min. 750 ml – max. 1000 ml ze spryskiwaczem. 
Wartość pH nie wyższa niż 10 (w temp. 20o C). 
Karta charakterystyki: tak. Okres ważności od daty dostarczenia: min. 12 m-cy. 

szt. 60 

6. 

Antystatyczny środek w postaci aerozolu do czyszczenia i pielęgnacji mebli 
biurowych np.: biurka, szafy, pomocniki itp., typu PRONTO lub równoważny. 
Opakowanie - spray min. 400 ml – max. 500 ml. 
Karta charakterystyki: tak.Okres ważności od daty dostarczenia: min. 12 m-cy. 

szt. 300 

7. 
Odplamiacz do tkanin w płynie, pH do 5 typu Vanish lub równoważny.  
Opakowanie min. 1 litr – max. 1,5 litra. Karta charakterystyki: tak. Okres ważności od 
daty dostarczenia: min. 12 m-cy. 

szt. 330 

8. 

Mleczko do czyszczenia o zawartości środków powierzchniowo czynnych i węglanu 
sodu o nie większej niż 5% typu CIF lub równoważne. Opakowanie min. 700 ml – 
max. 1000 ml. Wartość pH (w temp. 25o C): nie wyższa niż 15. Karta charakterystyki: 
tak. Okres ważności od daty dostarczenia: min. 12 m-cy. 

szt. 330 

9. 

Proszek do prania tkanin kolorowych w pralce automatycznej w temperaturze od 30 
stopni C typu E lub równoważny. Opakowanie min. 300 g – max. 500 g. 
Karta charakterystyki: tak. 
Okres ważności od daty dostarczenia: min. 12 m-cy. 

szt. 300 

10. 
Proszek do prania tkanin białych w pralce automatycznej typu E lub równoważny. 
Opakowanie min. 300g – max. 500 g. 
Karta charakterystyki: tak. Okres ważności od daty dostarczenia: min. 12 m-cy. 

szt. 200 

11. Koncentrat do płukania typu E lub równoważny. Zapach dowolny. Opakowanie min. 
500 ml – max. 750 ml. szt. 200 
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Karta charakterystyki: tak. Okres ważności od daty dostarczenia: min. 12 m-cy. 

12. 
Płyn do mycia naczyń, pH do 7, typu Ludwik lub równoważny o zapachu dowolnym. 
Opakowanie min. 1000 g – max. 1500 g.  
Karta charakterystyki: tak. Okres ważności od daty dostarczenia: min. 12 m-cy. 

szt. 250 

13. 

Płyn do mycia podłóg mopem oraz przy użyciu szorowarki,  typu RM 69 ASF lub 
równoważny. Opakowanie 10 litrów.  
Wartość pH płynu (w 20oC)nie wyższa niż 15. Karta charakterystyki: tak. Okres 
ważności od daty dostarczenia: min. 12 m-cy. 

szt. 15 

14. 
Płyn do mycia powierzchni szklanych z efektem impregnacji, typu CLAR GLAS lub 
równoważny. Opakowanie 10 litrów. Wartość pH (w temp. 20 oC): nie wyższa niż 12. 
Karta charakterystyki: tak. Okres ważności od daty dostarczenia: min. 12 m-cy. 

szt. 10 

15. 

Środek do czyszczenia powierzchni ze stali szlachetnej, aluminium, aluminium 
elaksowalnego, typu Eloxa Prima lub równoważny. Nietwardniejący w miarę upływu 
czasu. Opakowanie pojemnik ze spryskiwaczem min. 750 ml – max. 1000 ml.  
Karta charakterystyki: tak. Okres ważności od daty dostarczenia: min. 12 m-cy. 

szt. 10 

16. 

Odświeżacz powietrza w sprayu eliminujący nieprzyjemne zapachy i przywracający 
świeżość nie tylko powietrza, ale i tkanin takich jak zasłony, tapicerka czy dywany. 
Zapach dowolny, tupu GLADE By Brise lub równoważny. Opakowanie min. 275 ml – 
max 350 ml. Okres ważności od daty dostarczenia: min. 6 m-cy. 

szt. 350 

17. 
Krem do rąk w tubce opakowanie min. 75 ml – max. 125 ml. Karta charakterystyki: 
tak. 
Okres ważności od daty dostarczenia: min. 6 m-cy. 

szt. 75 

18. 
Zagęszczony płyn do czyszczenia i dezynfekcji i pomieszczeń sanitarnych typu 
Domestos 24 h lub równoważny Opakowanie min. 0,75 l – max. 1 l. szt. 400 

19. 
Worki na odpady grube 160 l ( 900x1100), grubość folii ok 40 mic, rolki po min. 20 
szt. – max. 30 szt., kolor czarny rolka 100 

20. 
Worki na odpady grube: 120 l (70x110 cm), grubość folii ok. 40 mic, rolki po min. 25 
szt. – max. 35 szt., kolor czarny. rolka 950 

21. 
Worki na odpady grube: 60 l (60x80cm), grubość folii ok 25 mic, rolki po min. 50 szt. 
– max. 75 szt., kolor czarny. rolka 1000 

22. 
Worki na odpady cienkie: 35 l (50x60), z folii HDPE o grubości ok 6 mic,  rolki po 
min. 50 szt. – max. 75 szt., kolor czarny rolka 1600 

23. Końcówka mopa małego sznurkowego, gwint typu Verticello 250 g. lub równoważny.  szt. 160 
 

24. Końcówka mopa sznurkowego, typu „Merida” - 500 g. lub równoważna.  
(Sam wkład) szt. 120 

25. Końcówka mopa sznurkowego typu "Merida” - 350 g. lub równoważna. 
(Sam wkład)  szt. 250 

26. Końcówka mopa dużego, płaskiego - szer. 50 cm z tworzywa. (sama nakładka 
mocowana na klips z dziurkami) szt. 240 

27. Zmiotka z szufelką plastikową. komplet 20 

28. Szczotka do zamiatania z włosia naturalnego z kijem. Kij długości min 120 cm. szt. 20 

29. Ścierki do wycierania kurzu o wymiarach: długość 30- 40cm, szerokość 30- 40 cm, 
mikrofibra,   szt. 600 

30. 
Ścierki do mycia powierzchni metalowych o wymiarach: długość 30-40 cm, szerokość 
30-40 cm, z tetry. szt. 550 

31. 
Gąbki do mycia naczyń: z jednej strony gąbka, z drugiej powierzchnia szorstka o 
wymiarach: długość od 8-10cm, szerokość od 5 do 8cm, grubość od 2 do 4cm. 
Pakowane po min. 5 szt. – max. 10 szt. 

opak. 350 

32. 

Rękawiczki gumowe, robocze, flokowane. Wykonane z lateksu lub kauczuku 
naturalnego. Wewnętrzna powierzchnia rękawic pokryta jest flokiem (pyłem 
bawełnianym), ułatwiającym wkładanie i zdejmowanie oraz zapobiegającym poceniu 
się rąk w czasie użytkowania.  

para 350 

33. Szczotka WC: okrągła, plastikowa, z pojemnikiem stojącym. szt. 60 
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34. 

Kostki do zmywarki typu Calgonit lub równoważne, usuwające przyschnięte 
zabrudzenia, zapewniające połysk oraz zapobiegające powstawaniu plam. Opakowanie 
min. 56 szt. – max. 70 szt.  
Okres ważności od daty dostarczenia: min. 12 m-cy. 

szt. 60 

35. 

Nabłyszczasz do zmywarki do usuwania śladów po kroplach wody i osadu z kamienia, 
typu Calgonit Finish lub równoważny. Pozostawiający połysk. Działający w trakcie 
płukania naczyń, usuwający pozostałości detergentów i jedzenia. Opakowanie o 
pojemności od 400 ml do 500 ml. 
Okres ważności od daty dostarczenia: min. 12 m-cy. 

szt. 15 

36. 

Sól do zmywarki, typu Calgonit lub równoważny. Zmiękczająca wodę i poprawiająca 
wydajność detergentów, chroniąca naczynia przed plamami i zaciekami oraz chroniące 
zmywarkę przed działaniem twardej wody. 
Nieposiadający żelaza i węglanów. Opakowanie o pojemności od 1,5 kg do 2 kg. 
Okres ważności od daty dostarczenia: min. 12 m-cy. 

Szt. 30 

37. 

Neutralizator zapachów do zmywarki, typu Calgonit lub równoważny. Zapewniający 
czystość i świeży zapach, nieosiadający na naczyniach.  
Zapach: cytryna lub lemon lub morski lub miętowy. 
Opakowanie o pojemności od 250 ml do 300 ml. 
Okres ważności od daty dostarczenia: min. 12 m-cy. 

szt. 40 

38. Płyn do czyszczenia zmywarek, nabłyszczający, pojemność 250 ml, Calgonit lub 
równoważny. Zapach dowolny. Okres ważności od daty dostarczenia: min. 12  m-cy szt. 40 

39. Odświeżacz elektryczny typu Air Wick (urządzenie elektryczne + wkład) o poj. min. 
20 ml – max. 30 ml lub równoważny, zapach dowolny.  szt.  40 

40. Wkład do urządzenia elektrycznego opisanego w poz. 39 lub kompatybilny z 
urządzenie w poz. 39 szt. 200 

41. Odświeżacz powietrza do toalet w żelu o poj. min. 150 g - max. 200 g, typu Brise lub 
równoważny. Zapach dowolny. szt. 350 

42. 
Proszek do prania wykładzin o zawartości sulfonianu kamenu sodu o <3%, 
politylenoglikoleteru alkilu o <3% pH do 11%, zawierający niejonowe środki 
powierzchniowo czynne, opakowanie 10 kg. Typu RM 760 Kaercher lub równoważny 

szt. 2 

43. 

Płyn o dużej sile czyszczenia do mycia metodą spray rozpuszczający trudne do 
usunięcia zabrudzenia z powierzchni odpornych na działanie rozpuszczalników. O 
zawartości Anionowych związków powierzchniowo- czynnych pH (koncentratu): ok. 
9,5, opakowanie 5 litrów, typu Tablefit. lub równoważny. 

szt. 2 

44. 

Środek do usuwania gumy do żucia z tapicerki, naklejek z szyb i lakieru, usuwa gumę 
do żucia z tkanin, dywaników i podłóg wiążąc ją w jednolitą strukturę łatwą do 
usunięcia. 
Bezpiecznie usuwa naklejki z szyb z podgrzewanymi elementami i z nadwozia bez 
ryzyka uszkodzenia metalowym skrobakiem. Pojemność: min. 450 ml. – max. 550 ml. 
Typu Chu-Sol lub równoważny. 

szt. 2 

45. 
Nisko pieniący, silny koncentrat kwasowy do usuwania kamienia wodnego, rdzy, 
cementu i nacieków urynowych o pojemności min. 1 litr – max. 1,5 litra, typu: Płyn 
kamień i rdza WC CM Ro-132 lub równoważny 

szt.  10 

46. Szufelka do śmieci metalowa szt. 3 

47. Płyn do maszyn konserwująco czyszczący do posadzek z żywic syntetycznych, odczyn 
pH do 10, opakowanie 5 litrów, typu Stodriver UR lub równoważny. szt. 3 

48. Płyn do maszyn do usuwania silnych zabrudzeń i środków do konserwacji podłóg 
żywicznych, opakowanie 5 litrów, StoDivers GR lub równoważny szt. 3 

 

 
 
 

  


