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L.p. Nazwa towaru zamawianego
Opis towaru oferowanego (nazwa, waga, wymiary, inne 

parametry)
Ilość J.m.

Cena 
jedn. 
netto

Wartość 
netto

1 Gąbka samochodowa prostokątna o wymiarach: min. 18x10x5 cm 10 szt.
2 Kij drewniany z gwintem do zamawianej szczotki (poz. 23 i 25). Długość: 130-

140 cm 5 szt.
3 Kostka WC do spłuczki typu KRET 3x50g, dwufazowa formuła. Skład: 15% – 

30% anionowe środki powierzchniowo-czynne, 5% – 15% niejonowe środki 
powierzchniowo-czynne. Opakowanie: 3 szt. X 50g.

110 opak.
4 Kosz na śmieci. Wykonany z PCV odpornego na uderzenia, zbiornik 

otwierany ręcznie przy pomocy obrotowej pokrywy, typu Curver. 
Pojemność: 25l 5  szt.

5 Kosz na śmieci. Wykonany z PCV odpornego na uderzenia, zbiornik 
otwierany ręcznie przy pomocy obrotowej pokrywy, typu Curver. 
Pojemność: 15l. 2  szt.

6 Kosz na śmieci. Wykonany z PCV odpornego na uderzenia, zbiornik 
otwierany ręcznie przy pomocy obrotowej pokrywy. Pojemność: min. 5l

 szt.
7 Mleczko do czyszczenia CIF Active Cream. Pojemność 700 ml 5  szt.
8 Mydło w płynie o dobrych właściwościach myjących, antybakteryjnych i 

nawilżających do wszystkich rodzajów skóry, z dodatkiem gliceryny i innych 
substancji zapobiegających wysuszaniu skóry. Zawiesista ciecz o 
zwiększonej lepkości i dobrej rozpuszczalności w wodzie. Wartość PH: 5,0-
7,0. Do zastosowania w pojemnikach naściennych. Gęstość min.: 1,02 
g/cm3. Opakowanie: kanister o pojemności min. 5l

20  szt.
9 Odświeżacz powietrza w żelu zapewniający przyjemny zapach do około 30 

dni, typu Brise. Pojemność 150g 70 szt.
10 Papier toaletowy z przeznaczeniem do toalet o dużej częstotliwości 

użytkowania, jednowarstwowy, makulaturowy, szary, w rolce. Średnica 
rolki: min. 180 mm, wysokość rolki: min. 90 mm, waga rolki: min. 0,45 kg, 
długość rolki: min. 130 m, gramatura: min. 36 g/m2, neutralny zapach.

900 szt.

SPECYFIKACJA
środków czystości zamawianych w 2020 r.

Strona 1 z 4



Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego znak: ZSM.KG.2241.11.2020

11 Pasta do podłóg o bardzo dobrych właściwościach konserwujących i 
nabłyszczających, chroni podłogi przed ścieraniem i ponownym 
zabrudzeniem, daje wysoki połysk; typu BUWI EKO. Pojemność: min. 440 
ml 180 szt.

12 Płyn do mycia posadzek o działaniu odtłuszczającym i antypoślizgowym, 
zapobiegający osadzaniu się zabrudzeń i osadów z wapnia i kamienia, 
zawierający anionowe związki powierzchniowo czynne, w formie 
koncentratu do przygotowania 2% roztworu. Ph (100%): 9-10, Gęstość 
(200C): 1,025 kg/l, punkt zamarzania: - 50C. Pojemność: 5l

10 szt.
13 Płyn do mycia szyb, luster i elementów chromowanych o podanych 

parametrach, szybkoschnący i nabłyszczający, zawierający, alkohol 
izopropylowy 15-30%, wodę demineralizowaną, niejonowy związek 
powierzchniowo-czynny: <5%. Wartość Ph 6,0-7,0; gęstość (20oC): 0,97 kg/l. 
Do przygotowania roztworu od 20%.  Punkt zamarzania: -50C. Pojemność: 
5l 5 szt.

14 Płyn do szyb typu WINDOWS Plus z rozpylaczem, do czyszczenia i 
nabłyszczania szkła, luster, płytek ceramicznych, glazury, powierzhni 
chromowanych. Pojemność 750 ml 5 szt.

15 Płyn do ochrony i nabłyszczania posadzek marmurowych, lastrilowych, 
gresowych, klinkierowych, terakoty do stosowania wewnątrz i na zewnątrz 
pomieszczeń typu SIDOLUX EXPERT . Nadaje wysoki połysk bez 
polerowania. Chroni przed wnikaniem brudu i wody w głąb podłoża. 
Wydajność około 60 m2 na litr. Zabezpiecza podłoże przed działaniem 
czynników atmosferycznych. Pojemność: 750 ml

5 szt.
16 Płyn do ochrony i nabłyszczania paneli podłogowych typu SIDOLUX 

EXPERT. Pojemność: 750 ml 5 szt.
17 Płyn do ochrony i nabłyszczania PCV, linoleum typu SIDOLUX EXPERT. 

Pojemność: 750 ml 5 szt.
18 Pianka typu Pronto Multi-surface do czyszczenia i odkurzania różnych 

powierzchni, takich jak metal, drewno, szkło, plastik, sprzęt RTV. Pojemność 
min. 250 ml. 15 szt.
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19 Ręczniki papierowe składane ZZ, kolor szary, szerokość: 23cm, długość: 
25cm, gramatura: min. 38 g/m2. Cechy użytkowe: ręczniki muszą być 
wodoutrwalone, o neutralnym zapachu na sucho i po namoczeniu w 
wodzie, chłonne, nie mogą się rozpadać przy osuszaniu mokrych dłoni, 
wytrzymałe - nie mogą się rozdzierać przy pobieraniu z dozownika ręką 
zamoczoną w wodzie, nie mogą barwić dłoni. Ilość listków w zgrzewce: 200 
szt. Ilość zgrzewek w opak.: 20 szt.

80

ka
rt

on

20 Rękawice gumowe flokowane typu Stella, z bawełnianą wyściółką od 
wewnątrz, wyprofilowane, bardzo wytrzymałe. Odporne na rozciąganie w 
rozmiarach: M- 4 par, L- 6 par 12 para

21 Rękawice jednorazowe nitrylowe typu MASTER Nitrile-Tech, oburęczne, 
środek ochrony indywidualnej kategorii I. Opakowanie: 100 szt. rozmiary: M 
(7-8), L (8-9). 18 opak.

22 Rękawice lateksowe spełniające normy BHP ogólną EN-374-2 i ochronną 
przed mikroorganizmami EN-374-2, kategoria 3 ochronna, klasa I. Długość 
zależna od rozmiaru, średnia 24 cm. Grubość ścianki lateksu w części 
chwytnej min. 0,2 mm. Na zakończeniu rolowany brzeg. Elastyczne o 
wysokiej rozciągliwości, dopasowujące się do dłoni. Rozmiary: M

opak.
23 Szczotka do szorowania - szrober nylon płaski do kija 6 szt.
24 Szczotka do WC okrągła, wykonana z plastiku w komplecie z pojemnikiem

szt.
25 Szczotka do zamiatania 40 cm, w oprawie drewnianej, z włosiem 

mieszanym, z gwintem na wkręcenie kija 6  szt.
26

Ściereczka z pezpyłowej mikrofibry do szyb i luster. Skład: 80% poliester, 
20% poliamid. Duża, antystatyczna, nie pozostawia smug i zacieków, 
można ją prać.
Idealna do bezsmugowego mycia, osuszania, polerowania, czyszczenia 
każdego rodzaju szkła. Czyści i poleruje lustra, szyby oraz wszelkie inne 
szklane i delikatne powierzchnie takie jak ekrany monitorów, kineskopów, 
szkła i soczewki. Wymiary min.: 40 cm x 40 cm, np. GLASS TAUCH 15 szt.

27 Ścierka z mikrofibry do mycia i polerowania podłóg, paneli podłogowych, 
terakoty, glazury. Bardzo chłonna i wytrzymała. Wymiary: min. 80x60cm

15 szt.
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28 Środek do mycia sanitariatów  o podanych parametrach. Alkaiczny środek z 
aktywnym chlorem do mycia, odtłuszczania, dezynfekcji i usuwania 
przykrych zapachów zawierający wodorotlenek sodu, podchloryn sodu, 
stabilizatory chloru, związki sekwestrujące, inhibitory korozji, koncentrat 
do przygotowania roztworu 1%, o przyjemnym zapachu. Ph (1%): 10-12, 
gęstość (20oC): 1,060 kg/l. Punkt zamarzania: -12oC. Opakowanie: 5l

5 szt.
29 Środek do gruntownego czyszczenia ceramiki sanitarnej z osadów 

mineralnych  "kamień i rdza" typu SANITEX Plus. Ph 0,0 - 1,0; gętość w 
temp. 200 C - ok. 1,07 g/ml. Temperatura krzepnięcia - poniżej 00C. 
Pojemność 1 l. 30 szt.

30 Szufelka plastikowa do zbierania śmieci szt.
31 Worki na odpady 120l z taśmą ściągającą z folii LDPE, o grubości: min 40 

mikronów, rozmiar: 70x110cm, po 10 szt. w rolce, bardzo mocne 30 opak.
32 Worki na odpady 120l bez ściagacza z folii LDPE, o grubości: min 40 

mikronów, rozmiar: 70x110cm, po 10 szt. w rolce, bardzo mocne 80 opak.
33 Worki na odpady o pojemności 60l z folii LDPE, o grubości: 25 mikronów, 

rozmiar: 60x80cm, po 25 szt. w rolce 60 opak.
34 Worki na śmieci o pojemności 20l z folii HDPE, rozmiar: 50x60cm, po 50 szt. 

w rolce 10 opak.
35 Worki na śmieci o pojemności 35l z folii HDPE, rozmiar: 50x60cm, po 50 szt. 

w rolce 50 opak.

VAT: 23%

  VAT: 8%

 

VAT:
Wartość brutto ogółem:

Wartość netto ogółem:

Wartość brutto ogółem:

Wartość netto ogółem:

Wartość brutto ogółem:

Wartość netto ogółem:
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