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ZADANIE 1. ŚRODKI CZYSTOŚCI I ARTYKUŁY GOSPODARCZE 

 

Lp Opis przedmiotu zamówienia 
Nazwa producenta i 
numer katalogowy 

J.m. Ilość 
Cena netto 
jednostki 

Wartość 
Netto 

(obliczyć: 5 x 6) 

Stawka 
VAT 

% 

Kwota 
VAT 

(obliczyć: 7 x 8) 

Wartość 
brutto 

(obliczyć: 7 + 9) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Żel do usuwania kamienia, rdzy, osadów z mydła, zacieków 
wodnych, tłustych plam itp. z takich powierzchni jak chrom, stal 
nierdzewna, glazura, porcelit, szkło, plastik, poj. 420 g, typu Cillit 
Żel kamień i rdza lub produkt równoważny (parametr punktowany) 

Nazwa 
handlowa/producent: 

…………………….……… 
Nr katalogowy: 

……………………….…… 

szt. 1 000      

2 

Uniwersalne mleczko do czyszczenia, usuwające oporny brud i 
plamy, łagodne dla powierzchni. Może być stosowane do 
czyszczenia powierzchni emaliowanych, ceramicznych, 
chromowanych i tworzyw sztucznych, np.: kuchenek, zlewów, 
wanien, płytek ceramicznych (za wyjątkiem powierzchni 
lakierowanych), poj. 700 ml, typu Cif lub produkt równoważny 
(parametr punktowany) 

Nazwa 
handlowa/producent: 

…………………….……… 
Nr katalogowy: 

……………………….…… 

szt. 1 300      

3 

Preparat do mycia i pielęgnacji podłóg wykonanych z paneli, z 
naturalnymi woskami zabezpieczającymi drewno przed szkodliwym 
działaniem wody i zapewniającymi efekt hydrofobowości, związki 
silikonowe ułatwiające rozprowadzenie produktu na powierzchni, o 
świeżym zapachu, poj. 750 ml, typu Sidolux lub produkt 
równoważny (parametr punktowany) 

Nazwa 
handlowa/producent: 

…………………….……… 
Nr katalogowy: 

……………………….…… 

szt. 700      

4 

Pasta do nabłyszczania paneli podłogowych, nadająca wysoki 
połysk bez konieczności polerowania, chroni panele przed 
zarysowaniami, zabezpiecza panele przed wnikaniem wilgoci, 
posiadająca właściwości antypoślizgowe, poj. 750 ml, typu Sidolux 
lub produkt równoważny (parametr punktowany) 

Nazwa 
handlowa/producent: 

…………………….……… 
Nr katalogowy: 

……………………….…… 

szt. 600      

5 
Uniwersalny płyn do mycia podłóg poj. 1 000 ml, typu Sidolux lub 
produkt równoważny (parametr punktowany) 

Nazwa 
handlowa/producent: 

…………………….……… 
Nr katalogowy: 

……………………….…… 

szt. 2 150      

6 

Środek do mycia i pielęgnacji podłóg zabezpieczonych powłokami 
polimerowymi, do bieżącej pielęgnacji, skutecznie usuwająca brud, 
pozostawiająca połysk na umytych powierzchniach, utrwalająca 
warstwę polimerową o przyjemnym zapachu. Pojemność: 1 l, typu 
Merida Lavabin Plus lub produkt równoważny (parametr 
punktowany) 

Nazwa 
handlowa/producent: 

…………………….……… 
Nr katalogowy: 

……………………….…… 

szt. 500      
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7 

Aerozol do mebli, przeznaczony jest do stosowania na różnych 
powierzchniach (metal, drewno, szkło, plastik, sprzęt RTV) - usuwa 
kurz oraz delikatnie czyści codzienne zabrudzenia, nadając połysk 
bez smug, w różnych wariantach zapachowych, poj. min. 250 ml, 
typu Pronto lub produkt równoważny (parametr punktowany) 

Nazwa 
handlowa/producent: 

…………………….……… 
Nr katalogowy: 

……………………….… 

szt. 1 000      

8 

Płyn do mycia szyb, ze spryskiwaczem, usuwający wszystkie 
zabrudzenia, także tłuste, nie pozostawia smug, przeznaczony do 
czyszczenia szklanych powierzchni (szyb, luster, okien), poj. 500 
ml, typu Ajax lub produkt równoważny (parametr punktowany) 

Nazwa 
handlowa/producent: 

…………………….……… 
Nr katalogowy: 

……………………….…… 

szt. 1 300      

9 

Płyn/balsam do mycia naczyń, chroniący skórę przed wysuszeniem 
i podrażnieniami (receptura wzbogacona kompleksem witamin 
A,E,F,H), o neutralnym pH, preparat ulegający biodegradacji, poj. 
1 000 g, różne zapachy, typu Ludwik lub produkt równoważny 
(parametr punktowany) 

Nazwa 
handlowa/producent: 

…………………….……… 
Nr katalogowy: 

……………………….…… 

szt. 1 300      

10 
Tabletki do zmywarek, trzyfunkcyjne - nabłyszczanie, zmiękczanie 
wody, czyszczenie, opak. min. 50 szt., typu Finish Quantum lub 
produkt równoważny (parametr punktowany) 

Nazwa 
handlowa/producent: 

…………………….……… 
Nr katalogowy: 

……………………….…… 

opak. 15      

11 
Sól do zmywarek, zmiękczająca wodę i zapobiegająca osadzaniu 
się kamienia, opakowanie: 1,5 – 2 kg, typu Somat lub produkt 
równoważny (parametr punktowany) 

Nazwa 
handlowa/producent: 

…………………….……… 
Nr katalogowy: 

……………………….…… 

szt. 100      

12 
Proszek do zmywarek, z funkcją czyszczenia i nabłyszczania, w 
opak. 2,5 – 3 kg, typu Finish lub produkt równoważny (parametr 
punktowany) 

Nazwa 
handlowa/producent: 

…………………….……… 
Nr katalogowy: 

……………………….…… 

szt. 150      

13 

Płyn do maszynowego mycia naczyń, przeznaczony do mycia w 
zmywarkach naczyń ze stali nierdzewnej, tworzywa sztucznego, 
porcelany, szkła oraz sztućców, pojemność: 10 l, typu Stalgast lub 
produkt równoważny (parametr punktowany)   

Nazwa 
handlowa/producent: 

…………………….……… 
Nr katalogowy: 

……………………….…… 

szt. 10      

14 

Skoncentrowany środek do płukania i nabłyszczania naczyń w 
zmywarkach gastronomicznych do wszelkiego rodzaju naczyń ze 
stali nierdzewnej, tworzywa sztucznego, porcelany, szkła oraz 
sztućców, nadający naczyniom połysk, nie pozostawiający 
zacieków i smug, pojemność: 10 l, typu Clinex DiShine lub produkt 
równoważny (parametr punktowany) 

Nazwa 
handlowa/producent: 

…………………….……… 
Nr katalogowy: 

……………………….…… 

szt. 10      
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15 

Płyn czyszcząco-dezynfekujący do WC, zagęszczony usuwa 
kamień i dezynfekuje toalety, utrzymujący się na ściankach toalety, 
działający również poniżej linii wody. Składniki: <5% związki 
wybielające na bazie chloru, niejonowe środki powierzchniowo 
czynne, kationowe środki powierzchniowo czynne, mydło, 
kompozycja zapachowa, poj. 750 ml, typu Domestos 24h Plus lub 
produkt równoważny (parametr punktowany) 

Nazwa 
handlowa/producent: 

…………………….……… 
Nr katalogowy: 

……………………….…… 

szt. 2 000      

16 

Żel/proszek do udrażniania rur i syfonów, radzący sobie z włosami, 
tłuszczem, fusami i innymi zanieczyszczeniami pochodzenia 
organicznego, docierający do źródła zatorów nawet przez stojącą 
wodę, poj. 500 ml, typu Kret lub produkt równoważny (parametr 
punktowany) 

Nazwa 
handlowa/producent: 

…………………….……… 
Nr katalogowy: 

……………………….. 

szt. 600      

17 

Proszek do szorowania (ostry), szorującymi mikro-ziarenkami 
skutecznie eliminuje uporczywy tłuszcz, brud, kamień i osad z 
mydła, a przy tym nie rysuje czyszczonych powierzchni, może być 
stosowany do szorowania powierzchni kuchenek, wanien, 
brodzików, lodówek, blatów, naczyń emaliowanych, powierzchni ze 
stali nierdzewnej, powierzchni metalowych, stalowych, terakoty czy 
glazury, opak. 500 g, typu Ajax lub produkt równoważny (parametr 
punktowany) 

Nazwa 
handlowa/producent: 

…………………….……… 
Nr katalogowy: 

……………………….…… 

szt. 850      

18 

Kostka do WC + zawieszka, z żelowym paskiem, zapewnia 
długotrwałą świeżość, zapobiega osadzaniu się kamienia oraz 
działa bakteriobójczo, 40g, różne zapachy typu Domestos lub 
produkt równoważny (parametr punktowany) 

Nazwa 
handlowa/producent: 

…………………….……… 
Nr katalogowy: 

……………………….…… 

szt. 1 350      

19 

Żelowe plastry do toalety, przylegające do jej powierzchni, całe 
opakowanie wystarczające nawet na 450 spłukań, nie tworzące 
zacieków, pakowane po 3 szt., typu Domestos Attax lub produkt 
równoważny (parametr punktowany) 

Nazwa 
handlowa/producent: 

…………………….……… 
Nr katalogowy: 

……………………….…… 

szt. 1 350      

20 

Proszek do prania, łączący w sobie dodatkowe składniki aktywne 
oraz system zmiękczający wodę, piorący skutecznie już w 30°C, 
ochrona koloru, opak. 400 g, typu E lub produkt równoważny 
(parametr punktowany) 

Nazwa 
handlowa/producent: 

…………………….……… 
Nr katalogowy: 

……………………….…… 

szt. 1 600      

21 

Hipoalergiczny proszek do prania przeznaczony do prania 
pieluszek, bielizny oraz odzieży niemowlęcej i dziecięcej we 
wszystkich zakresach temperatur  (30°C - 95°C),  nie zawierający 
enzymów, zawierający delikatne mydło co sprawia, że proszek 
pieni się umiarkowanie, efektywniej usuwane są plamy 
pochodzenia tłuszczowego posiadający pozytywną opinię Instytutu 
Matki i Dziecka, opak. 1,5 kg, typu Dzidziuś lub produkt 
równoważny (parametr punktowany) 

Nazwa 
handlowa/producent: 

…………………….……… 
Nr katalogowy: 

……………………….…… 

szt. 20      
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22 

Odkamieniacz do usuwania osadów wapiennych z małych 
urządzeń domowych. Znajduje zastosowanie w oczyszczaniu 
czajników, czajników elektrycznych, ekspresów przelewowych, 
ekspresów ciśnieniowych itp., opak. 50 g, typu Kamix lub produkt 
równoważny (parametr punktowany) 

Nazwa 
handlowa/producent: 

…………………….……… 
Nr katalogowy: 

……………………….…… 

szt. 300      

23 

Preparat do czyszczenia oraz dezynfekcji, do usuwania nalotów 
pleśniowych w łazienkach, prysznicach, basenach, piwnicach, 
kuchniach, balkonach itp., dezynfekuje powierzchnie, zawiera 
chlor, może być stosowany bezpośrednio na ściany, podłogi, sufity, 
spoiny, płytki, cegły, dostępny w formie gotowej do użycia (nie 
trzeba rozcieńczać), poj. 500 ml, typu Metylan Stop Pleśni lub 
produkt równoważny (parametr punktowany) 

Nazwa 
handlowa/producent: 

…………………….……… 
Nr katalogowy: 

……………………….…… 

szt. 15      

24 

Preparat do odrdzewiania i odtłuszczania stali oraz żeliwa 
tradycyjnymi metodami poprzez malowanie lub zanurzenie w 
kąpieli. Preparat płynny, niepalny, sporządzony na bazie kwasu 
fosforowego i szczawiowego. Zawierający również substancje 
ułatwiające wnikanie preparatu w głąb rdzy, poj. 5 l, typu Fosol lub 
produkt równoważny (parametr punktowany) 

Nazwa 
handlowa/producent: 

…………………….……… 
Nr katalogowy: 

……………………….…… 

szt. 12      

25 

Emulsja wysokopołyskowa do pielęgnacji podłóg z tworzyw 
sztucznych PCV i linoleum, przywracająca blask czyszczonym 
powierzchniom. Zawierająca twardy wosk, który ułatwia ponowne 
czyszczenie, jak również chroni przed zniszczeniem i nadmiernym 
zabrudzeniem, opak. 450g 

Nazwa 
handlowa/producent: 

…………………….……… 
Nr katalogowy: 

……………………….…… 

szt. 700      

26 

Płyn do terakoty i kamienia służący do nabłyszczania podłóg 
zewnętrznych i wewnętrznych z posadzek marmurowych lastriko, 
gresowych z kamienia naturalnego ,terakoty oraz powierzchni z 
klinkieru i piaskowca. Poj. 500ml ,typu Sidolux lub produkt 
równoważny (parametr punktowany) 

Nazwa 
handlowa/producent: 

…………………….……… 
Nr katalogowy: 

……………………….…… 

szt. 200      

27 
Odświeżacz powietrza w aerozolu, formuła z zawartością 
izobutanu, butanu i propanu, różne zapachy, poj. 300 ml, typu 
Glade (by Brise)  lub produkt równoważny (parametr punktowany) 

Nazwa 
handlowa/producent: 

…………………….……… 
Nr katalogowy: 

……………………….…… 

szt. 1 500      

28 

Odświeżacz powietrza w postaci delikatnej wodnej mgiełki, która 
neutralizuje nieprzyjemne zapachy, odświeża oraz nawilża 
powietrze, może być stosowany również na ubrania, zasłony, 
obicia tapicerskie, różne zapachy, opak. 345 ml, typu Air Wick 
Aqua Mist lub produkt równoważny (parametr punktowany) 

Nazwa 
handlowa/producent: 

…………………….……… 
Nr katalogowy: 

……………………….…… 

szt. 80      
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29 

Automatyczny odświeżacz powietrza w aerozolu (urządzenie + 
wkład), 3 poziomy ustawienia intensywności zapachu, wymienne 
wkłady zapachowe (różne warianty zapachowe), wkład 250 ml, 2 
baterie AA/LR6, typu Air Wick Freshmatic Max lub produkt 
równoważny (parametr punktowany) 

Nazwa 
handlowa/producent: 

…………………….……… 
Nr katalogowy: 

……………………….…… 

kpl. 50      

30 

Wkład zapachowy do odświeżacza powietrza (zapas), poj. 250 ml, 
różne warianty zapachowe, działający z urządzeniem z poz. 29, 
typu Air Wick Freshmatic Max lub produkt równoważny (parametr 
punktowany) 

Nazwa 
handlowa/producent: 
……………………..… 

Nr katalogowy: 
……………………… 

szt. 120      

31 

Automatyczny odświeżacz powietrza z czujnikiem ruchu 
(opakowanie: urządzenie + wkład + 2 baterie), dzięki 
wbudowanemu czujnikowi, zapach uwalniany jest automatycznie 
co 30 minut, pod warunkiem wykrycia ruchu w pomieszczeniu, 
różne zapachy, poj. wkładu 18 ml, typu Glade Sense & Spray lub 
produkt równoważny (parametr punktowany) 

Nazwa 
handlowa/producent: 
……………………….. 

Nr katalogowy: 
……………………….…… 

kpl. 15      

32 

Wkład (zapas) do automatycznego odświeżacza powietrza z 
czujnikiem ruchu, różne zapachy, poj. 18 ml, pasujący do 
urządzenia z poz. 31, typu Glade Sense & Spray lub produkt 
równoważny (parametr punktowany) 

Nazwa 
handlowa/producent: 

…………………….…… 
Nr katalogowy: 

……………………….… 

szt. 30      

33 

Zapach samochodowy (urządzenie + wkład), z regulacją 
intensywności zapachu, dużymi otworami, przez które wydobywa 
się zapach oraz klipem mocującym urządzenie do kratki nawiewu, 
wkład z substancją zapachową 7 ml, w przezroczystej buteleczce, 
pokazującego dokładną ilość perfum, zapewniający 60 dni 
efektywnego odświeżania, różne zapachy, typu Ambi Pur Car  lub 
produkt równoważny (parametr punktowany) 

Nazwa 
handlowa/producent: 

…………………….……… 
Nr katalogowy: 

……………………….…… 

kpl. 25      

34 

Zestaw: mop płaski z drążkiem oraz wiadro z wyciskarką, nakładka 
mopa z mikroaktywnych włókien, przeznaczona również do mycia 
podłóg drewnianych, drążek teleskopowy, elastyczny przegub 
ułatwiający mycie podłogi pod niskimi meblami, pojemność wiadra: 
10 litrów, nakładka wymienna z możliwością prania w pralce w 
temperaturze 60°C, wymiary nakładki: 35×14 cm, typu Vileda lub 
produkt równoważny (parametr punktowany) 

Nazwa 
handlowa/producent: 

…………………….……… 
Nr katalogowy: 

……………………….…… 

szt. 200      

35 

Zapas wkładów do mopa płaskiego, nakładka z mikroaktywnych 
włókien, przeznaczona również do mycia podłóg drewnianych 
wymienna z możliwością prania w pralce w temperaturze 60°C, 
wymiary nakładki: 35×14 cm, dopasowana do mopa z poz. 31, typu 
Vileda lub produkt równoważny (parametr punktowany) 

Nazwa 
handlowa/producent: 

…………………….……… 
Nr katalogowy: 

……………………….……     

szt. 1 000      
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36 Kij do mopa, plastikowy, uniwersalny, dł.  120 cm - 130 cm 

Nazwa 
handlowa/producent: 

…………………….……… 
Nr katalogowy: 

……………………….…… 

szt. 500      

37 
Mop bawełniany, zapas, sznurek, rozmiar XL, minimalna długość 
sznurków 20 cm, waga min. 250 g 

Nazwa 
handlowa/producent: 

…………………….……… 
Nr katalogowy: 

……………………….…… 

szt. 1 200      

38 
Kij do mopa drewniany uniwersalny, z plastikowym gwintem, o 
długości 120-130 cm 

Nazwa 
handlowa/producent: 

…………………….……… 
Nr katalogowy: 

……………………….…… 

szt. 300      

39 
Wiadro o pojemności 10 l  z grubego, odpornego plastiku, z 
wyciskaczem do mopa okrągłego 

Nazwa 
handlowa/producent: 

…………………….……… 
Nr katalogowy: 

……………………….…… 

szt. 300      

40 
Wózek do sprzątania, dwuwiadrowy, z wyciskarką obsługującą 
wszystkie rodzaje mopów, na stelażu chromowanym bądź 
ocynkowanym 

Nazwa 
handlowa/producent: 

…………………….……… 
Nr katalogowy: 

……………………….…… 

szt. 5      

41 

Ściereczka do mycia i dezynfekcji, o działaniu elektrostatycznym, 
skład 100% poliester, mikrofibra, kolor czerwony/różowy (zgodnie z 
wymogami SANEPID-u), minimalna wielkość: 40x40 cm, gramatura 
min. 220 g, z możliwością prania w niskich temperaturach 

Nazwa 
handlowa/producent: 

…………………….……… 
Nr katalogowy: 

……………………….…… 

szt. 2 000      

42 

Ściereczka do mycia i dezynfekcji, o działaniu elektrostatycznym, 
skład 100% poliester, mikrofibra, kolor niebieski (zgodnie z 
wymogami SANEPID-u), minimalna wielkość: 40x40 cm, gramatura 
min. 220 g, z możliwością prania w niskich temperaturach 

Nazwa 
handlowa/producent: 

…………………….……… 
Nr katalogowy: 

……………………….…… 

szt. 2 000      

43 

Ściereczka do mycia i dezynfekcji, o działaniu elektrostatycznym, 
skład 100% poliester, mikrofibra, kolor żółty (zgodnie z wymogami 
SANEPID-u), minimalna wielkość: 40x40 cm, gramatura min. 220 
g,  z możliwością prania w niskich temperaturach 

Nazwa 
handlowa/producent: 
………………………. 

Nr katalogowy: 
……………………….…… 

szt. 2 000      
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44 
Ścierka do podłogi, wykonana z mikrofibry, do użycia na sucho lub 
na mokro, nawet bez użycia detergentów, wymiary: 50 x 60 cm  

Nazwa 
handlowa/producent: 

…………………….……… 
Nr katalogowy: 

……………………….…… 

szt. 1 000      

45 
Ścierka tetra (pielucha tetrowa), wymiary: 60 x 80 cm, o 
gramaturze 140 g 

Nazwa 
handlowa/producent: 
…………………….… 

Nr katalogowy: 
………………………. 

szt. 1 000      

46 
Szufelka + zmiotka, włosie rozwarstwione na końcówkach, gumowe 
wykończenie szufelki 

Nazwa 
handlowa/producent: 
…………………….… 

Nr katalogowy: 
………………………. 

kpl. 160      

47 

 
Szczotka do WC (komplet), wolnostojąca z ergonomicznym 
uchwytem, wykonana z tworzywa sztucznego (plastikowa), z 
zabudowanym ociekaczem, kolor: biały, typu Alicante lub produkt 
równoważny (parametr punktowany) 
 

Nazwa 
handlowa/producent: 
…………………….… 

Nr katalogowy: 
………………………. 

kpl. 200      

48 
100 % Bawełniana ścierka kuchenna ,wymiary min 50 x70 cm, 
temp prania min 40 stopni. Różne wzory i kolory.  

Nazwa 
handlowa/producent: 
…………………….… 

Nr katalogowy: 
………………………. 

szt. 500      

49 
Miotła uliczna plastikowa + kij, wykonana z grubych włókien 
plastikowych, do prac zewnętrznych, typu Morgana lub produkt 
równoważny (parametr punktowany) 

Nazwa 
handlowa/producent: 
…………………….… 

Nr katalogowy: 
………………………. 

szt. 50      

50 
Szczotka do zamiatania podłogi z gwintem na kij, duża, włosie 
PCV, oprawa z tworzywa sztucznego o szerokości ok 30 cm 
z tolerancją +/- 2 cm 

Nazwa 
handlowa/producent: 
……………………. 

Nr katalogowy: 
………………………. 

szt. 450      

51 
Szczotka ryżowa ze sztywnym włosiem, na kij 
 

Nazwa 
handlowa/producent: 

…………………….…… 
Nr katalogowy: 

……………………….… 

szt. 160      
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52 Szczoteczka do mycia narzędzi/rąk, ostra 

Nazwa 
handlowa/producent: 

…………………….…… 
Nr katalogowy: 

……………………….… 

szt. 20      

53 Wiadro plastikowe z przykrywką, o pojemności 10 l 

Nazwa 
handlowa/producent: 
…………………….… 

Nr katalogowy: 
………………………. 

szt. 130      

54 
Wycieraczka wejściowa ażurowa gumowa, do stref zewnętrznych, 
o wymiarach 80 x 120 cm 

Nazwa 
handlowa/producent: 
…………………….… 

Nr katalogowy: 
………………………. 

szt. 50      

55 
Wycieraczka wewnętrzna 1,50 m x 0,70 m, oblewana gumą z PVC, 
antypoślizgowa 

Nazwa 
handlowa/producent: 
…………………….… 

Nr katalogowy: 
……………………….… 

szt. 30      

56 
Wycieraczka wewnętrzna 1,60 m x 1,20 m, oblewana gumą z PVC, 
antypoślizgowa 

Nazwa 
handlowa/producent: 

…………………….…… 
Nr katalogowy: 

……………………….… 

szt. 30      

57 
Wycieraczka wewnętrzna 60 cm x 90 cm, oblewana gumą z PVC, 
antypoślizgowa 

Nazwa 
handlowa/producent: 

…………………….…… 
Nr katalogowy: 

……………………….… 

szt. 70      

58 
Wycieraczka wewnętrzna o wymiarach 120 cm x 80 cm lub  
120 cm x 84 cm, oblewana gumą z PVC, antypoślizgowa 

Nazwa 
handlowa/producent: 

…………………….…… 
Nr katalogowy: 

……………………….… 

szt. 30      

59 Kosz na śmieci plastikowy z uchylną pokrywą, o pojemności 9 l 

Nazwa 
handlowa/producent: 

…………………….…… 
Nr katalogowy: 

……………………….… 

szt. 150      
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60 Kosz na śmieci plastikowy z uchylną pokrywą, o pojemności 25 l 

Nazwa 
handlowa/producent: 

…………………….…… 
Nr katalogowy: 

……………………….… 

szt. 300      

61 Kosz na śmieci plastikowy o pojemności ok 35 l, z uchylną pokrywą 

Nazwa 
handlowa/producent: 

…………………….…… 
Nr katalogowy: 

………………………. 

szt. 50      

62 
Kosz na śmieci, o pojemności 60 l, z uchylną pokrywą z tworzywa 
sztucznego, prostokątny, z mechanizmem pedałowym, ułatwiający 
higieniczne otwieranie 

Nazwa 
handlowa/producent: 

…………………….…… 
Nr katalogowy: 

……………………….… 

szt. 20      

63 
Kosz na śmieci, o pojemności 120 l, z uchylną pokrywą z tworzywa 
sztucznego, prostokątny, z mechanizmem pedałowym, ułatwiający 
higieniczne otwieranie 

Nazwa 
handlowa/producent: 

…………………….…… 
Nr katalogowy: 

……………………….… 

szt. 5      

64 
Worki na odpady kolor czarny z folii LD o pojemności 35 l,  50 szt. 
na rolce 

Nazwa 
handlowa/producent: 

…………………….…… 
Nr katalogowy: 

……………………….… 

opak. 1 300      

65 
Worki na odpady, grube, kolor czarny z folii LD o pojemności 
60 l,  50 szt. na rolce 

Nazwa 
handlowa/producent: 

…………………….…… 
Nr katalogowy: 

……………………….… 

opak. 1 300      

66 
Worki na odpady, kolor czarny, z folii LD o pojemności 120 
l,  25 szt. na rolce 

Nazwa 
handlowa/producent: 

…………………….…… 
Nr katalogowy: 

……………………….… 

opak. 1 000      

67 
Worki na odpady, kolor czarny, z folii LD o pojemności 
160 l,  10 szt. na rolce 

Nazwa 
handlowa/producent: 

…………………….…… 
Nr katalogowy: 

……………………….… 

opak. 1 000      
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68 

Rękawice warsztatowe ochronne, wykonane z wysokiej jakości 
dzianin (ścieg 10), powlekane gumą, zakończone elastycznym 
ściągaczem zapobiegającym zsuwaniu się rękawic z dłoni 
trudnościeralne, olejoodporne, odporne rozdarcie, pęknięcia, 
rozmiar uniwersalny męski, typu Dragon lub produkt równoważny 
(parametr punktowany) 

Nazwa 
handlowa/producent: 

…………………….…… 
Nr katalogowy: 

……………………….… 

para 1 000      

69 

Rękawice gospodarcze gumowe, 100% kauczuk 
naturalny, gramatura 50 g, wewnątrz flok bawełniany, ułatwiający 
wkładanie i zdejmowanie rękawic oraz absorbcję potu podczas 
użytkowania, chropowata na części chwytnej -  poprawiająca 
chwytność i przyczepność, odporne na rozciąganie, każda para 
pakowana w osobną torebkę, różne rozmiary 

Nazwa 
handlowa/producent: 

…………………….…… 
Nr katalogowy: 

……………………….… 

para 700      

70 Zmywak kuchenny – gąbka, Maxi, 9 cm x 7 cm 

Nazwa 
handlowa/producent: 

…………………….…… 
Nr katalogowy: 

……………………….… 

szt. 2 600      

71 
Czyściwo papierowe przemysłowe, białe, duża rolka, szer. rolki 26 
cm, średnica rolki 28 cm, dł. 300 m 

Nazwa 
handlowa/producent: 

…………………….…… 
Nr katalogowy: 

……………………….… 

rolka 140      

72 

Pasta do mycia rąk, produkowana na bazie łagodnych substancji 
myjących. Jako środek ścierny zawierająca mączkę drzewną, 
zapobiega podrażnieniom skóry. Nie zatyka kanalizacji, bez piasku, 
poj. 10 l, typu Eilfix lub produkt równoważny (parametr 
punktowany) 

Nazwa 
handlowa/producent: 

…………………….…… 
Nr katalogowy: 

……………………….… 

szt. 200      

73 

Krem do rąk, nawilżający i wygładzający zniszczoną skórę, 
szybkowchłanialny, zawierający sole mineralne i składniki 
odżywcze. Rodzaj opakowania – tuba, poj. 100 ml, typu Ziaja lub 
produkt równoważny (parametr punktowany) 

Nazwa 
handlowa/producent: 

…………………….…… 
Nr katalogowy: 

……………………….… 

szt. 1 100      

74 
Mydło toaletowe w kostce, nawilżające skórę, zawierające witaminę 
E, różne warianty zapachowe, gramatura: 100g, typu Luksja lub 

produkt równoważny (parametr punktowany) 

Nazwa 
handlowa/producent: 

…………………….…… 
Nr katalogowy: 

……………………….… 

szt. 1 100      

75 
Mydło w płynie do codziennego mycia rąk, o dobrych 
właściwościach myjących i pielęgnujących, opak.  5 kg; typu Merida 
Castor lub produkt równoważny (parametr punktowany) 

Nazwa 
handlowa/producent: 

…………………….…… 
Nr katalogowy: 

……………………….… 

szt. 1 100      
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76 

Papier toaletowy biały, 100% celulozy, min. dwuwarstwowy, w 
rolce, perforowany, 8 rolek x min. 160 listków, rozmiar listka ok. 9,5 
x 11 cm, gofrowany z odcinkiem ułatwiającym odklejenie pierwszej 
warstwy, dopuszczalne tłoczenia, typu Mola lub produkt 
równoważny (parametr punktowany) 

Nazwa 
handlowa/producent: 

…………………….…… 
Nr katalogowy: 

……………………….… 

rolka 70 000      

77 
Ręcznik kuchenny, biały, 100 % celuloza, rolka, dwuwarstwowy, 
ok. 50 listków w rolce, długość rolki ok. 10m, pakowany po 2 szt.,  

Nazwa 
handlowa/producent: 

…………………….…… 
Nr katalogowy: 

……………………….… 

rolka 800      

78 
Ręcznik składany ZZ, min. 3 000 listków, 2-warstwowy biały, 100% 
celuloza, typu Wepa lub produkt równoważny (parametr 
punktowany) 

Nazwa 
handlowa/producent: 

…………………….…… 
Nr katalogowy: 

……………………….… 

karton 1 650      

79 
Ręczniki na rolce, mini, kolor: biały (70 % - 75 %  białości), 
1 warstwowy, długość rolki 65 mb, ilość odcinków: ok. 270, 135 mm 
x 190 mm 

Nazwa 
handlowa/producent: 

…………………….…… 
Nr katalogowy: 

……………………….… 

rolka 1 400      

80 Prześcieradło celulozowe białe, rolka, szerokość 60 x 80 m 

Nazwa 
handlowa/producent: 

…………………….…… 
Nr katalogowy: 

……………………….… 

rolka 250      

81 Prześcieradło celulozowe białe, rolka, szerokość 50 x 80 m 

Nazwa 
handlowa/producent: 

…………………….…… 
Nr katalogowy: 

……………………….… 

rolka 250      

82 

Dozownik do mydła w płynie, wykonany ze stali nierdzewnej 
polerowanej, wykończenie powierzchni: chrom (połysk), sposób 
uruchamiania: przycisk, wizjer do kontroli poziomu mydła, z 
zestawem wkrętów z kołkami, zawór nie kapek, zbiornik 
wielokrotnego napełniania, można uzupełniać z kanistra, 
pojemność: 1 litr, typ montażu - naścienny, przykręcany 

Nazwa 
handlowa/producent: 

…………………….…… 
Nr katalogowy: 

……………………….… 

szt. 80      

83 

Dozownik mydła w płynie, kolor biały, o pojemności 400ml. 
Wykonany z tworzywa ABS, zamykany na kluczyk i uzupełniany z 
kanistra, dopuszczalnie z wizjerem do kontroli poziomu mydła, typ 
montażu- naścienny, typu Merida lub produkt równoważny 
(parametr punktowany) 

Nazwa 
handlowa/producent: 

…………………….…… 
Nr katalogowy: 

……………………….… 

szt. 80      
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84 

Dozownik na ręczniki papierowe składane ZZ, uniwersalny, 
materiał: tworzywo ABS, kolor: biały, dopuszczalne okienko 
kontrolne informujące o minimalnym stanie ręczników, pojemność: 
min. 400 szt. listków papieru, typu Merida lub produkt równoważny 
(parametr punktowany) 

Nazwa 
handlowa/producent: 

…………………….…… 
Nr katalogowy: 

……………………….…… 

szt. 150      

85 

Uchwyt na papier toaletowy, z klapką, wykonany ze znalu 
pokrytego chromem, mocowany do ściany za pomocą śrub, szer. 
ok. 140 mm, typu Bisk Oregon lub produkt równoważny (parametr 
punktowany) 

Nazwa 
handlowa/producent: 

…………………….…… 
Nr katalogowy: 

……………………….… 

szt. 120      

86 

Maszynki jednorazowe do golenia, z paskiem nawilżającym, 
ruchoma główka z min. 3 automatycznie dopasowującymi się 
ostrzami, typu Gillette lub produkt równoważny (parametr 
punktowany) 

Nazwa 
handlowa/producent: 

…………………….…… 
Nr katalogowy: 

……………………….… 

szt. 650      

87 Kieliszek plastikowy bezbarwny do leków o pojemności 50 ml 

Nazwa 
handlowa/producent: 

…………………….…… 
Nr katalogowy: 

……………………….… 

szt. 10 000      

88 Kubek plastikowy jednorazowy biały, o pojemności 200 ml 

Nazwa 
handlowa/producent: 

…………………….…… 
Nr katalogowy: 

……………………….… 

szt. 10 000      

89 
Sól drogowa do zimowego utrzymywania dróg, z dodatkiem 
antyzbrylacza, opakowanie 10 kg 

Nazwa 
handlowa/producent: 

…………………….…… 
Nr katalogowy: 

……………………….… 

opak. 300      

90 
Szufla do śniegu wykonana z mocnej sklejki, o wyprofilowanym 
kształcie (wgłębienie). Szufla wyposażona w mocną aluminiową 
krawędź, drewniany wytrzymały trzonek 

Nazwa 
handlowa/producent: 

………………………… 
Nr katalogowy: 

……………………….… 

szt. 80      

91 
Szufla do śniegu wykonana z tworzywa (plastikowa), okuta 
metalową listwą, z drewnianym trzonem zakończonym plastikową 
rączką, posiadająca wzmacniające przetłoczenia i grubszy profil 

Nazwa 
handlowa/producent: 

…………………….…… 
Nr katalogowy: 

……………………….… 

szt. 50      
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92 Skuwacz do lodu metalowy na drewnianym kiju 

Nazwa 
handlowa/producent: 

…………………….…… 
Nr katalogowy: 

……………………….… 

szt. 25      

93 Ściągaczka  do szyb z uchwytem plastikowym, 30 cm 

Nazwa 
handlowa/producent: 

…………………….…… 
Nr katalogowy: 

……………………….… 

szt. 20      

94 Woda destylowana 5 l 

Nazwa 
handlowa/producent: 

………………….…………. 
Nr katalogowy: 

………………….………. 

opak. 100      

95 
Plak - środek nabłyszczający do deski rozdzielczej oraz elementów 
plastikowych i drewnianych, o poj. 750 ml, różne zapachy  

Nazwa 
handlowa/producent: 

…………………….…… 
Nr katalogowy: 

……………………….… 

szt. 50      

96 
Chlorek wapnia (do zimowego utrzymywania dróg, opakowanie 25 
kg) 

Nazwa 
handlowa/producent: 

…………………………. 
Nr katalogowy: 

……………….………. 

opak. 50    3  

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 47 pkt. 
 
Punkty uzyskane za oryginalność produktu…………………. pkt (wpisać). 

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