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WYKAZ RZECZOWQ-llOSCIOWY - Gimnazjum Zal<jcznik nr le do zaproszenia 

Cena jednostkowa Wa rtosc brutto 
brutto /zl/ /zl/ 

Lp. Nazwa materiaiu 
Jednostka lIose /w zaokrCfgleniu do /w zaokrctgleniu 

miary szacunkowa dw6ch miejsc po do dw6ch miejsc 

przecinku/ po przecinku/ 

(0 x E) 

A B C 0 E F 

1 R~cznik papierowy w ra lach - papier maku laturowy, biaty, szt 8 

gofrowany, 2 warstwy sr.19.S cm/wys.20 em/dl.150m 

2 Yplon ie l do we 11 - przeznaczony jest do czyszczen ia szt 24 

urzCJdzen sanitarnych w toaletach. Czysci, nadaje przyjemny 

zapach, usuwa brud 

3 Tytan ptyn do we (1.2 kg) - doskonale czysci oraz dezynfekuje szt 16 

muszle ust~powe, pisuary, umywalki i inne ceramiczne 

urzqdzenia sanitarne 

4 Worki na smieci poj. 35 I (rolka 50 S2t.) wykonane z folii op 20 

polietylenu 

5 Worki na smieci poj. 60 I (rolka 50 szt .) wykonane z folii op 20 

polietylenu 

6 Plyn do szyb Clin 500 m l - srodek na bazie alkoholu, kt6ry szt 10 

przysp iesza wysychanie mytej powierzchni. Skutecznie usuwa 

kurz i inne zabrudzen ia. Nadaje znakomity polysk bez 

polerowania 

7 Plyn do naczyn l UDWIK 51- posiada doskonale wlasciwosci szt 3 

myjC)ce oraz wysokC) zdolnose do emulgowania tluszcz6w 



WYKAZ RZECZOWO-ILOSClOWY - Gimnazjum Zafijcznik nr 1C do zaproszenia 

8 Szufelki plastikowe z gumiJ. dtugosc: 32,0 em, wysokosc szt 5 
szufelki: 8,0 em, szerokosc szufe lki : 21,5 em 

9 Szczotka do zamiatania z naturalnym wtosiem 0 szerokosei szt 10 

30em 

10 Mop sznurkowy z bawefny, z gwintem - do eodziennej szt 80 

piel~gna eji podtog a nieduiej powierzehni, zarowno do uiytku 

profesjona lnego,jak i domowego. Dobrze wchtania wod~ 

11 Ajax - plyn uniwersa lny do podl6g 5 I szt 10 

12 Papier toaletowy Bunny Sun (8 szt . w opakowaniu ) op 40 

13 ije drewnopodobne 1S0 em - posiada standardowq gwintowq szt 6 
oneowk~ pasujqeq do wszelkiego rod zaju miotei i koneowek, 

owlekany speeja lnym tworzywem 0 imitaeji drewna 

14 Pronto spray do mebli 400 ml - preparat w postaci aerazolu do szt 4 

czyszczenia i piel~gnacji mebli drewnianych 

15 Seiereczka z mikrofibry ECONOMY zielona 1 szt. szt 12 

16 Wiadro z wyciskaezem 0 poj . 12 I, wykona ne z t worzywa szt 4 

sztucznego wyposaione w wyeiskacz. Przeznaczone do 

stosowania z mopami sznurkowymL Solidne i tatwe w 

ezyszezeniu. 

17 Zmywak uniwersalny ( gijbka - 5 szt. w opak.) - do ezyszczenia op 3 



WYKAZ RZECZOWO-ILOSCIOWY - Gimnazjum ZafClcznik nr lC do zaproszenia 

wszystkich powierzchni 

18 Scierki uniwersalne 5 szt. w opakowaniu - miekka, bardzo chlonna szt 4 

moie bye stosowana na kai dej powierzchni 

19 Brise - odswieiacz powietrza w zelu 150g szt 30 

20 Cif - mleczko do czyszczenia 750 ml szt 4 

21 Mydlo w plynie 51. szt 5 

22 RAZEM (POZ.l -n ) 


