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Załącznik nr 5 

                                                                                                                                                                                                                                                           

FORMULARZ CENOWY nr 4 

Nazwa wykonawcy ………………………………………………………………………………………………………. 

Adres wykonawcy ………………………………………………………………………………………………………… 

Miejscowość ……………………………………..  Data ………………………………………………………………. 

 

CPV 38830000-9 Artykuły chemiczne 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Produkt Opis Uwagi Ilość Cena 
jednostkowa 
netto (PLN) 

VAT Cena 
jednostkowa 
brutto (PLN) 

Wartość 
netto 
(PLN) 

Wartość 
brutto 
(PLN) 

Preparat do 
ręcznego mycia 
naczyń typu D1* 

Skoncentrowany preparat przeznaczony do 
ręcznego mycia naczyń. Produkt do mycia 
garnków, patelni, naczyń, sztućców, szkła i 
innych przyborów kuchennych, płyn o barwie 
żółtej. PH ok. 7,0. Opakowanie : saszetka o 
poj. 1,5 L 

Pasujący do 
dozownika 
Divermite S 

30 szt.      

Preparat myjąco- 
dezynfekujący typu 
D10* 

Wysoce skoncentrowany preparat myjąco- 
dezynfekcyjny przeznaczony do mycia 
powierzchni oraz urządzeń w miejscach 
przygotowania i spożywania posiłków. PH 
(koncentrat):10,0-11,0. Opakowanie: 
saszetka o poj. 1,5 L 

Pasujący do 
dozownika 
Divermite S 

8 szt.      

Preparat do mycia 
szyb i luster typu 
R3* 

Płynny, wysoce skoncentrowany preparat 
zawierający rozpuszczalniki na bazie 
alkoholi, związki powierzchniowo czynne oraz 

Pasujący do 
dozownika 
Divermite S 

8 szt.      
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związki antybakteryjne, do czyszczenia 
różnych powierzchni i szkła. Przeznaczony 
do regularnego czyszczenia i odświeżania 
okien, luster, kafelków, glazury, wszelkich 
powierzchni szklanych oraz telefonów. 
Preparat szybko i skutecznie usuwa ślady 
oraz tłuszcz, pozostawiając błyszczące 
powierzchnie bez smug. PH (koncentrat): ok. 
7,3. Opakowanie:saszetka o poj. 1,5L 

Preparat do mycia 
toalet typu R1* 

Skoncentrowany preparat do mycia, 
czyszczenia i odkażania muszki klozetowych. 
Skutecznie zapobiega osadzaniu się 
kamienia wapiennego i zabija bakterie. 
Produkt ten to gęsty płyn o barwie niebieskiej 
zawierający kwasy organiczne, niejonowe i 
kationowe związki powierzchniowo czynne 
oraz substancje zapachowe. Przezroczysta, 
niebieska ciecz. PH (koncentrat): ok. 2,0. 
Opakowanie: saszetka o poj. 1,5L 

Pasujący do 
dozownika 
Divermite S 

8 szt.      

Żel pod prysznic  
2w1 LUX* 

Łagodny, odświeżający żel pod prysznic i 
jednocześnie szampon. Ph neutralne. 
Opakowanie:poj.300ml 

Pasujący do 
uchwytów 
Soft Care 
Select 

250 szt.      

Mydło do mycia 
rąk z kremem 
DOVE* 

Łagodne mydło do mycia rąk. Opakowanie: 
pojemniki 300ml 

Pasujący do 
uchwytów 
Soft Care 
Select 

250 szt.      

Mop z 
mikrowłókna 
Duotex* 

Mop do stosowania na sucho i na mokro, 
zawierający rozszczepione mikrowłókna, 
szer. 47cm, kolor biały z niebieską lamówką z 
bawełny. Mocowanie na rzep do podstawy 

 30 szt.      

Preparat myjąco 
odkażający do 
toalet typu R2* 

Płynny preparat o barwie zielonej 
przeznaczony do regularnego czyszczenia 
zmywalnych powierzchni . Preparat zawiera 
związki powierzchniowo czynne również o 
właściwościach biobójczych. PH (koncentrat): 
ok. 13,0. Gęstość (20st. C): ok. 1,03gcm#. 
Opakowanie: saszetka o poj. 1,5kg 

Pasujący do 
dozownika 
Divermite S 

6 szt.      
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Worki na śmieci Poj. 35L, 1 rol. 50szt. 
 

 200 
rolek 

     

Worki na śmieci Poj.60L, 1 rol.50szt. 
 

 100 
rolek 

     

Worki na śmieci Poj.120L, 1 rol.25szt. 
 

 150 
rolek 

     

Worki na śmieci Poj. 160L, 1 rol.10szt. 
 

 260 
rolek 

     

Ścierki z 
mikrowłókna 
Duotex* 

Dwustronna ścierka czyszcząco- polerująca o 
wyniarach 30x35cm, w kolorach żółty, 
niebieski, czerwony i zielony 

 80 szt.      

Dezodorujący 
preparat do 
higieny 
sanitariatów 

Kwasowy, zapachowy preparat do mycia 
glazury i armatury sanitarnej, usuwający 
osady mineralne i zanieczyszczenia 
organiczne. Wykonany na bazie kwasu 
mlekowego, związków powierzchniowo 
czynnych i substancji zapachowych. 
Opakowanie: 5kg 

 15 szt.      

Preparat do mycia 
i czyszczenia 
powierzchni 
podłogowych 
(gres) 

Średnio alkaliczny, uniwersalny preparat 
myjący o zapachu cytryny. Stosowany w 
stężeniu 0,2-2,0%. Odczyn pH 
(1%roztwór)ok. 10,6. Opakowanie: poj. 5 kg 

 10 szt.      

Preparat do 
maszynowego 
mycia i dezynfekcji 
naczyń 

Skoncentrowany płyn  do mycia naczyń w 
zmywarce gastronomicznej w wodzie o dużej 
twardości powyżej 14stopni dH. Nie może 
zawierać chloru i fosforanów. Stosowany w 
stężeniu 1-3g/l wody. Dozowany poprzez 
automatyczne systemy dozujące. Odczyn pH 
(1% roztwór): ok. 12,8. Opakowanie: poj. 
25kg 

 10 szt.      

Preparat do 
maszynowego 
płukania i 
nabłyszczania 
naczyń 
 
 

Skoncentrowany płyn do polepszenia 
efektywności spłukiwania, nabłyszczania i 
szybkiego wysychania naczyń w zmywarkach 
gastronomicznych w wodzie o dużej 
twardości powyżej 14st. dH. Zapobiega 
powstawaniu osadów kamienia wodnego w 
strefie płuczącej. Odczyn pH (1% roztwór): 

 10 szt.      
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ok. 3,0. Stosowany w stężeniu od 1:5000 do 
1:10000. Dozowany przezx automatyczne 
systemy dozujące. Opakowanie: poj. 10kg. 

Odkamieniacz Skoncentrowany kwasowy płynny preparat 
na bazie kwasu azotowego do rozpuszczania 
osadów mineralnych w zmywarkach, 
bemarach, kotłach. Odczyn PH (1% roztwór): 
ok. 1,1. Opakowanie: poj. 5kg 

 5 szt.      

Preparat do 
czyszczenia 
zatłuszczonych i 
przypalonych 
powierzchni 

Silnie alkaliczny płynny preparat o 
właściwościach pianotwórczych, 
przeznaczony do usuwania przypalonych 
tłuszczów i przywartych resztek jedzenia, 
usuwania zaolejonej sadzy i substancji 
smolistych zawartych w dymie. Stosowany do 
czyszczenia grilla, patelni, piekarników, 
frytkownic wykonanych ze stali nierdzewnej. 
Odczyn pH (1% roztwór) ok. 12,3. 
Opakowanie: butelka ze spryskiwaczem poj. 
1L 

 5 szt.      

Preparat do 
czyszczenia 
zatłuszczonych 
powierzchni 

Alkaliczny preparat myjący do ręcznego 
mycia różnych powierzchni w kuchni. Odczyn 
pH (1% roztwór) ok. 12,0. Stosowany w 
stężeniu 0,5-5%. Opakowanie: poj. 10kg 

 5 szt.       

Preparat myjąco 
dezynfekujący 

Preparat myjący i dezynfekujący na bazie 
czwartorzędowych związków amoniowych do 
mycia i dezynfekcji różnych powierzchni i 
urządzeń w kuchni. Zawiera związki o 
działaniu bakteriobójczym zapewniając 
utrzymanie wysokiego standardu 
mikrobiologicznego umytych powierzchni. 
Stosowany w stężeniu 1-5 % w czasie 10-
30min.  Opakowanie: butelka ze 
spryskiwaczem, poj. 1L 

 5 szt.      

Preparat do 
konserwacj stali 
nierdzewnej 

Preparat nabłyszczający i konserwujący 
powierzchnie urządzeń wykonanych ze stali 
nierdzewnej. Gotowy do użycia. Opakowanie: 
butelka poj. 500ml 

 40 szt.      
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Mleczko do 
czyszczenia 
delikatnych 
powierzchni 

Mleczko do czyszczenia powierzchni 
delikatnych, zawierające środki 
powierzchniowo czynne i powierzchniowo 
konserwujące, substancje polerujące (pył 
marmurowy). Opakowanie: poj. 2kg 

 40 szt.      

Płyn do WC Tytan*, poj. 700ml  500 szt.      

Płyn typu Ajax* do 
mycia podłóg 
(uniwersalny) 

Poj. 5L  40 szt.      

Płyn do szyb  Clin*  poj. 750ml  50 szt.      

Środek do 
czyszczenia i 
nabłyszczania 
mebli 

Pronto* poj. 400ml  150 szt.      

Płyn do mycia 
naczyń  

Pur* o poj. 1L  380 szt.      

Rękawice 
latexowe 

Opakowanie 100szt.  100 op.      

Rękawice 
gospodarcze 

  50 szt.      

Papier toaletowy Dwuwarstwowa, biała celuloza, wielkość 
standardowa 

 9000 
szt. 

     

Gąbki Wymiary 10/7/3,5cm  150 szt.      

Gąbki do teflonu Nie rysujące powierzchni  150 szt.      

Druciaki   50 szt.      

Czyściwo na roli  Włóknina zastępująca różnego rodzaju 
ścierki do wszechstronnych zastosowań. 
Nawijana na roli 120mb, perforowana. 

 10 szt.      

Paliwo do 
podgrzewaczy 

  600 szt.      

Mop Mega sznurek   50 szt.      

Miotły do 
zamiatania 

Z kijem  20 szt.      

Preparat do 
dezynfekcji obuwia 

Wygodny w użyciu spray do butów. 
Dezynfekujący i pochłaniający nieprzyjemny 
zapach. Opak. spray 500ml 

 12 szt.      
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Ręcznik w roli  Pasujący do 
dozownika 
Kimberly – 
Clark 
Professional 

400 szt.      

Papier toaletowy 
komfort JUMBO 

 Pasujący do 
dozownika 
Kimberly – 
Clark 

250 szt.      

   RAZEM      

 

Uwaga! 
 
 

Produkty, które tego wymagają,  muszą zawierać karty charakterystyki lub atesty PZH, pozostałe atesty PZH, a wyroby o 
działaniu bakteriobójczym - również zgodę Min. Zdrowia na obrót preparatem bakteriobójczym. 
 

Jeżeli wykonawca chce zaoferować produkty równoważne, winien podać ich nazwę. Brak takiego zapisu spowoduje uznanie, że 
Wykonawca oferuje produkt wskazany przez zamawiającego. 
 
 
 
 
 
* lub równoważne – zgodnie z art. 29 ust. 1 – 3 Ustawy z dnia 29.01.2004r. o Prawo Zamówień Publicznych. 
 


