
WYKAZ RZECZOWO-llOSClOWY - Urzetd Gminy Za'etcznik nr 1A do zaproszenia 

Cena jednostkowa Wartosc brutto 

brutto /z'/ /zl/ 
Nazwa materiatu 

Jednostka lIo~c /w zaokrCjgleniu do /w zaokrCjgleniu 
lp. 

miary szacunkowa dw6ch miejsc po do dw6ch miejsc 
przecinku/ po przecinku/ 

(D x E) 

A B C D E F 

1 Voigt 112 NAND SAN- antybakteryjny koncentrat do mycia szt 50 
pomieszczen i urzqdzeri sanitarnych 11 

2 Voigt 120 PIKASAT- kwasowy srodek do gruntowego mycia szt 40 
pomieszczen i urzetdzen sanitarnych 11 

3 Voigt 121 PIKA50FT-Zel - dezynfekcyjny ~rodek do mycia urzetdzen szt 35 
sanitarnych 11 

4 Voigt 122-124 Aromat Flower - odswieiacz powietrza szt 20 

5 Voigt 150 - ~rode k do mycia si lnie zabrudzonych powierzchni 11 szt 25 

6 Vo igt 175 lASlPUR antystatyczny srodek do mycia szyb i luster 11 szt 30 

7 Vo igt 225 KAMPUR- mydlany srodek do mycia marmuru, lastryka i szt 40 
pod'og kamiennych 11 

8 Voigt 155 GRUND lIGTH - ~rodek do gruntownego mycia szt 10 
delikatnych powierzchni, strippel11 

9 Vo igt 241 NANO ORANGE - nowoczesny zapachowy ~rodek do szt 50 : , 
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mycia i pie1t:gnacji podf6g 11 

10 Voigt 242 BRUDPUR Premium -zapachowy srod ek do gruntownego szt 30 
mycia i usuwania tlustych zabrudzen 11 

11 Voigt 245- MEBUN - antystatyczny srodek do mycia mebl i, drzwi i szt 35 
okien 11 

12 Voigt VC 300 PANEUN - antystatyczny srodek do mycia paneli szt 30 
podlogowych i sciennych 11 

13 Voigt VC 440 5MEl POL- antybakteryjny preparat myjqcy szt 10 
neutralizator odor6w 11 

14 Voigt VC 500 - do mebli skutecznie czysci drewno 0,61 szt 25 

15 Voigt VC 534 - odswiezacz powietrza zapach pomaranczowy szt 10 

16 Kostki WC + koszyk domestos szt 150 

17 Mop sznurkowy z bawelny, z gwintem -do codziennej pieit:::gnacji szt 60 
pod log 0 nieduiej powierzchni, zar6wno do uzytku profesjonalnego, 
jak i domowego. Dobrze wchfan ia wodE;: 

18 Cif - mleczko do czyszczenia 750 ml szt 15 

19 Gold Wax - spray do czyszczenia i piel~g nacji mebli 250 ml szt 10 

20 Air Wick - odswieiacz powietrza aerozol 250 ml szt 6 

21 Mydlo w plynie do rqk 51. szt 20 



• 
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22 R~cznik papierowy w ralach - papier makulaturowy, bialy, szt 360 
gofrowany, 2 warstwy 5r.19.5 cm/wys.20 cm/dl.150m 

23 Papier toaletowy Bunny Sun ( 8 Szt. W opakowaniu ) op 150 

24 Plyn do mycia naczyn ludwik 51. szt 25 

25 Scierki uniwersalne 5 Szt. W opakowaniu - miekka, bardzo chlonna op 20 
moze bye stosowana na kaidej powierzchni 

26 Sciereczka z mikrofibry ECONOMY zielona lszt. szt 20 

27 Zmywak uniwersalny ( gqbka - 5 Szt. W opak.) - do czyszczenia op 25 , 
I 

wszystkich powierzchni 
, 

28 Mopy z rnikrofazy z zakfadkami 40 em - konc6wki szt 15 

29 Kije do Slclotek aluminiowe teleskopowe 150 em. szt 5 

30 R~kawice gospodarcze rozmiar M pakowane po 1 parze - 0 op 25 

podwyiszonej trwafosci j wytrzymatosci, do profesjonalnych 

zastosowan 

31 R~kawice lateksowe pakowane po 100 szt. op 5 

32 Kret - do udroiniania rur granulki 500g szt 12 

33 Worki na smieci poj . 351 (rolka 50 szt.) wykonane z folii polietylenu op 30 

34 Worki na smieci poj. 60 I (rolka SO szt.) wykonane z folii polietylenu op 40 

j35 Worki na smieci poj . 120 I (rolka SO szt .) wykonane z folii polietylenu op 35 

36 Worki na smieci poj. 240 1 (rolka SO szt. ) wykonane z folii polietylenu op 20 
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37 Proszek do prania Ariel do kolorow 3 kg op 4 

38 Tab letki do zmywarek Finish 56 szt op 1 

39 Szclotka do zamiatania z naturalnym wtosiem 0 szerokosci 52t 5 

30cm 

40 Pronto spray do mebli 400 ml - preparat w postaci aerozolu do szt 8 

czyszczenia i piel~gnacji mebli drewnianych 

41 Wiadro z wyciskaczem 0 poj. 12 I, wykonane z tworzywa szt 2 

sltuclnego wyposazone w wyciskacz. Przeznaclone do 

stosowania z mopami slnurkowymi. Solidne i tatwe w 

czyszczeniu. 

42 Szufelka + zmiotka 52t 4 

43 Finish plyn nabtyszczaj<lcy do zmywarek 800 ml - zapobiega 52t 1 

osadzaniu s i ~ kamienia, usuwa plamy po kroplach, przyspiesza 

suszenie 

44 RAZEM (POZ.1-43) 


