
Asortyment Ilość
1 2 3 4 5 6

1 szt. 200

2 szt. 15

3 szt. 500

4 szt. 600

5 szt. 2000

6 szt. 70

7 szt. 30

8 szt. 30

9 szt. 60

10 szt. 23

11 szt. 10

12 szt. 2

13 szt. 10

14 szt. 14

                                                         Formularz oferty                                                                             
            w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 Euro

           Szczegółowe zestawienie ilościowo – jakościowe dostawy                       
1.  Ja/my niżej podpisany/ni:                        
_______________________________________________
działając w imieniu i na rzecz firmy_________________________________________
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w 
zakresie objętym specyfikacją za:
cenę netto: ___________ zł (słownie złotych:__________      ___________________)         
w tym:

L.p.
Jedn. 
miary

Cena 
jednostko
wa netto

Cena 
całkowita 

netto

mydło w płynie „ATTIS” białe, opak. 5 l.  

mydło w płynie „BIAŁY JELEŃ” opak. 5 l. 

mydło toaletowe w kostce „LUKSJA” opak. 100 g.

mydło sodowe do mycia i prania, w kostce „BIAŁY JELEŃ” opak. 
100 g.

krem do rąk glicerynowo cytrynowy z silikonem "ANIDA"  opak. 
75 ml.

emulsja akrylowa „SIN – PAST – LUX" opak. 5 l.

środek do mycia powierzchni "FP - 2" opak. 5 l.

środek do mycia powierzchni "FP - 1" opak. 5 l.

środek do mycia powierzchni "AJAX" opak. 5 l.

płyn do mycia powierzchni drewnianych "PRONTO" opak. 5 l.

płyn do mycia paneli podłogowych "SIDOLUX" opak. 5 l.

pasta woskowa "BUZIL G 320 BUZILIN" opak. 10 l.

preparat do usuwania pasty "TASKI JONTEC SOLVE" opak. 5 l.

środek do mycia powierzchni z kamienia "LEM 3" opak. 5 l.



15 szt. 10

16 szt. 90

17 szt. 15

18 szt. 350

19 szt. 700

20 szt. 30

21 szt. 70

22 szt. 30

23 szt. 30

24 szt. 50

25 szt. 10

26 szt. 30

27 szt. 20

28 szt. 5

29 szt. 75

30 szt. 40

31 szt. 30

32 szt. 40

33 szt. 20

34 szt. 5

35 szt. 5

36 szt. 100

37 szt. 10

38 szt. 20

pasta do mycia powierzchni z  kamienia "AS - 22" opak. 1 l.

pasta nabłyszczajaca do powierzchni z kamienia "AS - 11" opak 1 
l.

płyn do mycia pomieszczeń sanitarnych  „ROKASAT ROYAL”  
opak. 10 l.

żel do wc  "LAVATORY CLEANER PALEMKA" opak. 1 l.

kostka zapachowa do wc z zawieszką "DOMESTOS"    40 g.

mleczko do czyszczenia "YPLON" opak. 700 ml.

mleczko do czyszczenia "CIF" opak. 750 ml.

proszek do szorowania "YPLON" opak. 1 kg.

proszek do szorowania "AJAX" opak. 1 kg.

płyn do naczyń "LUDWIK" opak. 1 kg

płyn do naczyń "LUDWIK" opak. 5 kg

płyn do szyb z "KIEHL CLEAR GLAS" opak. 10 l.

preparat do dezynekcji powierzchni "AERODESIN 2000" opak. 
1l.

preparat do usuwania gumy do żucia "MOTIP" 500 ml.

odświerzacz powietrza "MEDICLEAN FRESH CLEAN" różne 
zapachy, opak. 500 ml. z rozpylaczem

odświerzacz powietrza "MEDICLEAN FRESH CLEAN ZIELONA 
HERBATA" opak. 5 l. 

odświerzacz powietrza samochodowy wyposażony w uchwyt do 
mocowania na nawiewnicach, wkład zapachowy o poj. 7 ml. 
"AMBI PUR" 

płyn do mycia mebli, urządzeń biurowych "BIURO FIX ROYAL" 
opak. 1 l. z rozpylaczem, 

emulsja w aerozolu do czyszczenia mebli drewnianych 
"SIDOLUX" opak. 350 ml.  

preparat do czyszczenia elementów stalowych „KIEHL ELOXA 
PRIMA” opak. 750 ml. z rozpylaczem

odkamieniacz do ekspesów do kawy "SAECO ENTKALKER" opak. 
500 ml.

odkamieniacz do czajników "KAMIX" opak. 50 g.

sól do zmywarek "LUDWIK" opak. 1,5 kg.

płyn do mycia monitorów LCD "SIDOLUX" opak. 200 ml. z 
atomizerem



39 kg 20

40 kg 20

41 szt. 1500

42 kg 300

43 kg 400

44 szt. 150

45 szt. 50

46 szt. 50

47 szt. 100

48 szt. 110

49 szt. 40

50 szt. 20

51 szt. 150

52
krochmal w sprayu opak. 500 ml.

szt. 20

53 szt. 2

54 szt. 5

55 szt. 24

56 szt. 16

57 szt. 20

58 szt. 20000

59 szt. 7000

60 szt. 500

61 szt. 500

proszek do prania tkanin kolorowych w pralkach 
automatycznych "VIZIR" opak. 300 g lub 400 g.

proszek do prania tkanin białych w pralkach automatycznych 
"VIZIR" opak. 300 g lub 400 g.

proszek do prania tkanin kolorowych w pralkach 
automatycznych "DOSIA" opak. 300 g 

proszek do prania tkanin kolorowych w pralkach 
automatycznych "E" opak. 5 - 10 kg.

proszek do prania tkanin białych w pralkach automatycznych "E" 
opak. 5 - 10 kg.

płyn do prania tkanin kolorowych "PERŁA WOOLITE" opak. 1 l.

płyn do prania tkanin białych "PERŁA WOOLITE" opak. 1 l.

płyn do prania tkanin czarnych "PERWOLL" opak. 1 l.

płyn, koncentrat do płukania tkanin "E" opak 2 l.

odplamiacz do tkanin kolorowych "VANISH" opak. 1 l.

odplamiacz do tkanin białych "VANISH" opak. 1 l.

odplamiacz w sprayu "SOS SPIRIT 77" opak. 400 ml.

wybielacz do tkanin "BIELINKA" opak 1 l.

środek do mycia wysokociśnieniowego "KARCHER RM 806 ASF" 
opak. 20 l.

szampon – koncentrat do mycia samochodu "SONAX XTREME" 
opak. 2 l.

środek w sprayu do czyszczenia kokpitu "PLAK" opak. 750 ml.

środek do czyszczenia felg "K2 FELIX" opak. 700 ml.

środek w sprayu donabłyszczania opon "K2 BOLD" opak. 700 ml.

papier toaletowy makulaturowy, jednowarstwowy, szary,    
szerokość rolki: ≥ 98 mm, długość: ≥ 35 m, ilość listków: ≥ 300, 
gramatura: ≥ 36 g/m2  "SERWUS"  

papier toaletowy celulozowy, dwuwarstwowy, biały, szerokość 
rolki  ≥ 95  mm, długość: ≥ 35 m ilość listków: ≥ 200, gramatura:  
≥ 2 x 20 g/m2 "APIS"

ręcznik papierowy kuchenny na rolce "FOXY ASSO"

ręcznik celulozowy do rąk na rolce "KATRIN PLUS 46005" 
System towel M



62 karton 200

63 karton 500

64 op 100

65 op 10

66 para 150

67 para 150

68 op. 5

69 op 5

70 op 5

71 op 2

72 op. 20

ręcznik papierowy jednowarstwowy, składany w ZZ, biały, 
niepylący,  mocny powierzchnia listka: ≥ 550 cm2, bok 
równoległy do złożenia = 250 mm, gramatura 40g/m2 ± 2 5000 
szt/karton

ręcznik papierowy jednowarstwowy, składany w ZZ, szary, 
niepylący,  mocny powierzchnia listka: ≥ 550 cm2, bok 
równoległy do złożenia = 250 mm, gramatura 40g/m2 ± 2 5000 
szt/karton

serwetki gastronomiczne papierowe jednowarstwowe, 
ząbkowane, wymiar 17x17cm /opak.100 szt./

serwetki ozdobne na talerze, papierowe, ażurowe, Ø 35 cm. , 
szer. ażuru min. 3 cm. /opak. 100 szt./

rękawice gumowe gospodarcze przeznaczone do standardowych 
prac porządkowych, zawierające naturalny lateks, pokryte 
wewnątrz bawełnianym flokiem, zapewniające ochronę przed 
detergentami, komfort i bezpieczeństwo przy wykonywaniu prac 
porządkowych, rozmiar M

rękawice gumowe gospodarcze przeznaczone do standardowych 
prac porządkowych, zawierające naturalny lateks, pokryte 
wewnątrz bawełnianym flokiem, zapewniające ochronę przed 
detergentami, komfort i bezpieczeństwo przy wykonywaniu prac 
porządkowych, rozmiar L

lateksowe rękawice gospodarcze do pracy w środowisku 
spożywczym, rozmiar S opak. 100 szt.

lateksowe rękawice gospodarcze do pracy w środowisku 
spożywczym, rozmiar  M opak. 100 szt.

lateksowe rękawice gospodarcze do pracy w środowisku 
spożywczym, rozmiar  L opak. 100 szt.

rękawice wykonane z syntetycznego nitrylu, niejałowe, bez 
pudrowe i bez lateksowe, elastyczne – odporne na rozerwanie, z 
teksturowaną powierzchnią palców dla lepszego chwytania, z 
rolowanym brzegiem mankietu, do stosowania w zakładach 
opieki zdrowotnej, przemyśle farmaceutycznym i spożywczym, 
podczas pracy  z chemikaliami spełniające wymogi standardu EN 
455 i EN 374, rozmiar S, opak. 150 szt.  

rękawice wykonane z syntetycznego nitrylu, niejałowe, bez 
pudrowe i bez lateksowe, elastyczne – odporne na rozerwanie, z 
teksturowaną powierzchnią palców dla lepszego chwytania, z 
rolowanym brzegiem mankietu, do stosowania w zakładach 
opieki zdrowotnej, przemyśle farmaceutycznym i spożywczym, 
podczas pracy  z chemikaliami spełniające wymogi standardu EN 
455 i EN 374, rozmiar M, opak. 150 szt.  



73 op. 20

74
flanela szerokość ≥ 120 cm.

50

75
tetra szerokość ≥ 90 cm.

1000

76 szt. 500

77 szt. 50

78 szt. 10

79 szt. 40

80 szt. 50

81 szt. 24

82 szt. 28

83 szt. 500

84
zmywak druciany min. 30 g.

szt. 230

85 szt. 70

86 100

87
szufelka metalowa szerokość części roboczej min 25 cm

szt. 10

88 szt. 30

89 szt. 5

90 szt. 35

91 szt. 30

rękawice wykonane z syntetycznego nitrylu, niejałowe, bez 
pudrowe i bez lateksowe, elastyczne – odporne na rozerwanie, z 
teksturowaną powierzchnią palców dla lepszego chwytania, z 
rolowanym brzegiem mankietu, do stosowania w zakładach 
opieki zdrowotnej, przemyśle farmaceutycznym i spożywczym, 
podczas pracy z chemikaliami spełniające wymogi standardu EN 
455 i EN 374, rozmiar L, opak. 150 szt.

mb.

mb.

ścierka do podłogi biała, wykonana z włókniny 250 g/m2, 
zawartość bawełny ≥ 75%, o dobrej nasiąkliwości, wymiar min. 
65x65 cm.

ściereczka z mikrofibry wymiary min. 32 x 32

chusteczki nawilżane do mycia ekranów LCD opak.e pojemnik 
100 szt.

ścierka do naczyń 100% bawełna, wymiary: 50x70 ± 5 cm, 
gramatura min. 140 g/m2

ścierka gąbczasta do prac domowych,  wymiary min. 28 x 20cm.

ścierka - myjka z irchy syntetycznej - wymiary  min. 50 x 60cm.

ścierka z mikrofibry do polerowania samochodu wym. min. 
50x40 cm.

zmywak kuchenny szorstki z gąbką wymiary ≥ 7 x 10cm

szczotka sedesowa z podstawką, okrągła, z polipropylenu, kolor 
biały, wysokość zestawu 40  13 ± 2 cm, pojemnik o średnicy 
podstawy 13 ± 2 cm

szczotka zmiotka + szufelka, wykonane z tworzywa sztucznego, z 
możliwością łączenia obu części kpl.

szczotka klasyczna do zamiatania, drewniana, z domieszką 
naturalnego włosia, z możliwością zamontowania na kiju, otwór 
w szczotce nie gwintowany, szer.  38 – 42 cm

szczotka klasyczna do zamiatania, drewniana, z domieszką 
naturalnego włosia, z możliwością zamontowania na kiju, otwór 
w szczotce nie gwintowany szer.  95 - 100 cm

kij do szczotki, drewniany, bez gwintu dł. min 140 cm

szczotka twarda do szorowania ręcznego z uchwytem typu 
„żelazko” długość min. 11 cm., szer. min. 5 cm



92
szczotka do mycia butelek

szt. 15

93 szt. 100

94 szt. 15

95 szt. 3

96 szt. 15

97 szt. 3

98 szt. 4

99 szt. 2

100 szt. 12

101 szt. 10

102 szt. 10

103 szt. 3

104 szt. 6

105 szt. 10

106 szt. 120

107 szt. 20

szczoteczka do mycia rąk i paznokci z uchwytem, wykonana 
z tworzywa sztucznego z twardym włosiem 

miotełka do kurzu z mikrofibry, teleskopowa do czyszczenia 
rolet, żaluzji, usuwania pajęczyn, długość przed rozłożeniem nie 
mniej niż 75 cm, po rozłożeniu 110 cm

teleskopowa myjka do okien, dwustronna, szerokość elementu 
myjącego 25 - 35 cm, wyposażona w wymienną nakładkę z 
mikrofibry, gumową ściągaczkę do wody, drążek teleskopowy o 
zasięgu min. 150 cm.

ściągaczka do okien metalowa, szrokośc robocza min. 35 cm.

miotła "Morgana" do zamiatania ulic z trzonkiem, włosie z 
tworzywa sztucznego o dł. min 50 cm.,
szczotka do zamiatania ulic, drewniana, włosie z tworzywa 
sztucznego, z możliwością zamontowania na kiju - otwór w 
szczotce nie gwintowany lub uchwyt metalowy do montażu kija  
szer.  min 80 cm,
mop płaski na stelażu metalowym (ramka) o szerokości min. 100 
cm., z kijem metalowym oraz nakładką bawełnianą np. 
„VILEDA”, „ECO LAB”  

mop płaski z tworzywa sztucznego o szerokości 40 cm, z kijem 
oraz nakładką do czyszczenia wszelkich powierzchni podłóg 
mocowaną do stelaża za pomocą kieszeni  „VILEDA”, „ECO LAB”  

nakładka na mop szerokości 40 cm. , supełkowa, bawełniana, 
odporna na kwasy i ługi przeznaczona do czyszczenia wszelkich 
powierzchni podłóg, do stosowania na sucho lub wilgotno, 
dobrze chłonąca wodę, posiadająca do mocowana do stelaża 
„uszy” i kieszenie, pasująca do stelaży „Vileda”, „Eco Lab”, „Inter 
Mop”

nakładka na mop szerokości 40 cm., z mikrofibry, odporna na 
kwasy i ługi przeznaczona do czyszczenia wszelkich powierzchni 
podłóg, do stosowania na sucho lub wilgotno, dobrze chłonąca 
wodę, posiadająca do mocowana do stelaża „uszy” i kieszenie, 
pasująca do stelaży „Vileda”, „Eco Lab”, „Inter Mop”

mop paskowy w zestawie z  kijem aluminiowym i wiadrem z 
tworzywa sztucznego o pojemności min. 13 l., wyposażonym w 
wyciskacz   „VILEDA SUPER MOCIO”

wiadro owalne z tworzywa sztucznego odpornego na 
uszkodzenia, wyposażone w uchwyt, poj. 5l.

wiadro owalne z tworzywa sztucznego odpornego na 
uszkodzenia, wyposażone w uchwyt, poj. 10 - 12 l.

butelka plastikowa do środków czystości ze spryskiwaczem poj. 
750 ml.

aplikator środków czystości – kranik czerpalny wykonany z 
tworzywa sztucznego,  przykręcany do wylewki, przeznaczony 
do kanistrów o poj. 10 l., 



108 szt. 10

109 szt. 10

110 szt. 20

111 szt. 5

112 szt. 6

113 szt. 10

114 szt. 370

115 50 szt. 500

116 szt. 720

117 25 szt. 10

118 szt. 40

ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA NETTO

kosz na śmieci z pokrywą uchylną z tworzywa sztucznego – 
plastik ABS, podstawa prostokątna kolor: srebrny, grafit, 
pojemność 15 l

kosz na śmieci z pokrywą uchylną z tworzywa sztucznego – 
plastik ABS, podstawa prostokątna kolor: srebrny, grafit, 
pojemność 25 l

dozownik do mydła w płynie z tworzywa ABS, poj. 750 ml., 
wyposażony w zamek, wizjer, kolor satyna, biały "EKAPLAST"

dozownik do mydła w płynie ze szklanym pojemnikiem w 
kształcie kuli, montowany na ścianie, chromowany mosiądz, poj. 
150 ml. "MERIDA"

uchwyt do papieru toaletowego z klapką, naścienny,  wykonany 
ze stali nierdzewnej, polerowanej, kolor srebrny

uchwyt do papieru toaletowego z klapką, naścienny,  wykonany 
tworzywa sztucznego, uchwyt metalowy , kolor biały

worki foliowe na odpady (mocne, grubość min. 20 
mikrometrów),  nie zawiązywane, pojemność  35 l. opak. 50 szt.

worki foliowe na odpady (mocne, grubość min. 25 
mikrometrów) , nie zawiązywane, pojemność  60 l. Opak. 20-50 
szt.

worki foliowe na odpady (mocne, grubość min. 30 
mikrometrów) , nie zawiązywane, nie zawiązywane, pojemność  
120 l. opak. 25 szt.

worki foliowe na odpady (mocne, grubość min. 30 
mikrometrów), nie zawiązywane, pojemność 160 l. opak. 10 -25 
szt.

worki foliowe na odpady z foli LD, nie zawiązywane pojemność 
240 l. opak 10 szt.

2.       Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru 
naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego.

3.       Oświadczamy, że wraz z pierwszą dostawą dostarczymy, potwierdzone za zgodność z oryginałem 
przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania naszej firmy, Karty charakterystyki dla wszystkich 
substancji/preparatów niebezpiecznych. 



4.       Oświadczamy, że wszystkie dostarczone środki czystości będą posiadały min. 12 miesięczny termin 
przydatności do użytku, liczony od daty dostawy.

5.       Osobą do kontaktu w sprawie niniejszego postępowania jest: _________     __    _________                 
nr tel.                                                        , e-mail:                                                            

                                                      
czytelny podpis


	Arkusz1

