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Lp. Nazwa materiału 
Jednostka 

miary 

Ilość 

szacunkowa 

Cena jednostkowa 
brutto /zł/ 

/w zaokrągleniu do 
dwóch miejsc po 

przecinku/ 

 

Wartość brutto 
/zł/ 
/w zaokrągleniu 
do dwóch miejsc 

po przecinku/ 
(D x E) 

A B C D E F 

1 MAX Orange 5l /PET/ - preparat przeznaczony jest do 

codziennej pielęgnacji wszystkich wodoodpornych  powierzchni 

z terpeną pomarańczową 

szt 18   

2 Płyn do szyb Clin 500 ml - środek na bazie alkoholu, który 

przyspiesza wysychanie mytej powierzchni. Skutecznie usuwa kurz i 

inne zabrudzenia. Nadaje znakomity połysk bez polerowania 

szt 20   

3 Płyn do naczyń LUDWIK 5 l - posiada doskonałe właściwości 
myjące oraz wysoką zdolność do emulgowania tłuszczów 

 

szt 20   

4 Proszek do prania kolorów 1kg szt 7   

5 Kostki WC + koszyk  domestos szt 70   

6 Yplon żel do WC 1l - przeznaczony jest do czyszczenia 

urządzeń sanitarnych w toaletach. Czyści, nadaje przyjemny 

zapach, usuwa brud 

szt 40   

7 Ręcznik papierowy w rolach – papier makulaturowy, biały, 

gofrowany, 2 warstwy śr.19.5 cm/wys.20 cm/dł.150m 

szt 70   
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8 Mop płaski z kijem  szt 2   

9 Wkłady do mopa płaskiego szt 8   

10 Wiadro do mopa Ultramax -  przeznaczone tylko do mopa płaskiego  szt 2   

11 Rękawice gospodarcze rozmiar M pakowane po 1 parze – o 

podwyższonej trwałości i wytrzymałości, do profesjonalnych 

zastosowań 

szt 20   

12 Rękawice powlekane - ochronne wykonane z dzianiny, powlekane. - 

od strony chwytnej równo oblane mieszanką latexu i PCV, dzięki 

której są bardzo odporne na zużycie, w tym ścieranie, rozdarcie czy 

też przetarcie 

szt 15   

13 Rękawice lateksowe pakowane po 100 szt. op 2   

14 Zamiatacz z gwintem 360 mm szt 4   

15 Szufelka + zmiotka szt 4   

16 Cif – mleczko do czyszczenia 750 ml szt 5   

17 Zmywak uniwersalny ( gąbka – 5 szt. w opak.) – do czyszczenia 

wszystkich powierzchni 
op 5   

18 Worki na śmieci poj. 60 l (rolka 50 szt.) wykonane z folii polietylenu szt 80   

19 Worki na śmieci poj. 120 l (rolka 50 szt.) wykonane z folii polietylenu szt 10   

20 Papier toaletowy Bunny Sun ( 8 szt. w opakowaniu ) op 64   
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21 Pasta BHP  500g. szt 2   

22 Ściereczka z mikrofibry ECONOMY zielona 1 szt. szt 20   

23 Mydło w płynie do rąk  5l. szt 15   

24 Pronto spray do mebli 400 ml - preparat w postaci aerozolu do 

czyszczenia i pielęgnacji mebli drewnianych 

szt 15   

25 Air Wick - odświeżacz powietrza aerozol 250 ml szt 10   

26 AJAX – płyn do mycia podłóg uniwersalny 1l szt 10   

27 Płyn do mycia naczyń Ludwik 5l. szt 8   

28 Ścierka podłogowa biała 50x60 cm – wykonana z tworzywa 

sztucznego 

szt 50   

29 RAZEM (POZ.1-28)  

 


