




                   Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” SPZOZ 
w Warszawie ul. Poznańska 22 

ZADANIE  2.  Preparaty do myjni 
 

Lp Opis przedmiotu zamówienia Jedn. 
wymag Ilość 

Cena 
netto 

jednostki  

Warto ść 
Netto 

(obliczyć: 4 x 5) 

Stawka  
VAT 

% 

Kwota  
VAT 

(obliczyć: 6 x 7) 

Warto ść 
brutto 

(obliczyć: 6 + 8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Szampon samochodowy do myjni automatycznej CHRIST, 
koncentrat, typu Effectal AutoShampoo, lub produkt 
równoważny (parametr punktowany) 

op. 20 l 10      

2 
Osuszacz konserwujący do myjni automatycznej CHRIST, 
typu Effectal Super Dry lub produkt równoważny (parametr 
punktowany) 

op. 20 l 7      

3 
Wosk do myjni automatycznej koncentrat typu Effectal 
RollWax lub produkt równoważny (parametr punktowany) 

op. 20 l 7      

4 
Środek do maszynowego mycia silnie zabrudzonych podłóg, 
koncentrat, typu Karcher RM 69 ASF lub produkt 
równoważny (parametr punktowany) 

op. 10 l 10      

5 
Koncentrat do mycia wstępnego typu Karcher RM 806 ASF 
lub produkt równoważny (parametr punktowany) 

op. 20 l 10      

6 
Preparat do mycia silnie zabrudzonych powierzchni, 
koncentrat typu Kiehl 601 Fortex Plus lub produkt 
równoważny (parametr punktowany) 

op. 11 kg 20      

7 
Piana aktywna do myjni automatycznej, koncentrat typu 
Effectal Activ Foam lub produkt równoważny (parametr 
punktowany) 

op. 20 l 7      

Razem:  XX   

Przez produkt równoważny rozumie się produkt o parametrach jakościowych takich samych lub lepszych jak te, które zostały określone w SIWZ, lecz oznaczone innym 
znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Posiadający te same cechy funkcjonalne, co wskazany w SIWZ konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego 
jakość może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu.  

 

Zastosowane będą parametry punktowane w przypadku zaoferowania: produktów oryginalnych (określone powyżej  znakiem towarowym) – każda pozycja 1 pkt; produktów 
zamiennych – każda pozycja 0 pkt; 
Maksimum punktów do uzyskania 7 pkt. 
Punkty uzyskane za oryginalno ść produktu…………………. pkt (wpisa ć). 

………………………………………………………..……. 
data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy 

 


