
DRUK Załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/26/2017 FORMULARZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA,  CENOWY 
 
Pakiet 1 - Środki czystości i zastawa jednorazowa

Lp Nazwa towaru jm Ilość Nazwa
handlowa
produktu

oferowanego

Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
Brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT

Wartość brutto Producent

1 Proszek do czyszczenia IZO - 500g szt 1 600
2 Mydło kostka – 100g szt 400
3 Mydło w płynie -  5L szt 300
4 Płyn do mycia naczyń 1L:

- dobre właściwości myjące oraz wysoką zdolność
do emulgowania tłuszczów.
- możliwość mycia naczynia zarówno w ciepłej, jak i
zimnej wodzie.
- brak zacieków na umytych powierzchniach,
- nadaje połysk bez konieczności wycierania do
sucha. 
- możliwość używany jest do mycia i czyszczenia
wszelkiego typu powierzchni sprzętów domowego
użytku: mebli, lodówek, wykładzin, podłóg, glazury,
dywanów i tworzyw sztucznych.
- wymagane  Świadectwo Jakości Zdrowotnej
Państwowego Zakładu Higieny.

szt 1 800

5 Proszek do prania ręcznego 600g szt 100
6 Płyn do mycia szyb ze spryskiwaczem 0,5l szt 360
7 Płyn nabłyszczający do PVC i linoleum 1L

- nabłyszcza i odświeża wygląd podłogi bez
konieczności polerowania;
- zabezpiecza podłogi przed uszkodzeniami
mechanicznymi;
- tworzy antypoślizgową powłokę i zwiększa
bezpieczeństwo użytkowania podłogi;
- utrudnia osadzanie się brudu.

szt 120
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8 Zmywacz do w/w środka nabłyszczającego 0,5L
- doskonałe myje i czyści;
- usuwa stare warstwy polimerowe po
nabłyszczaczach
- jest bezpieczny dla wszystkich rodzajów
powierzchni.

szt 120

9 Papier toaletowy – rolka, szer. 9-10cm, 
długość papieru w rolce 28-30mb, 
gramatura papieru 32-36g/m2, 
waga rolki 10dkg+/- 2dkg 

szt 23 040

10 Ręczniki papierowe nie pylące rol 9 600
11 Ścierki do podłóg szt 60
12 Zmywak do mycia naczyń (gąbka)

wym. min. 7x10
szt 1 200

13 Ścierki do mycia naczyń - ostre szt 800
14 Myjki – zmywak do naczyń z żyłki szt 120
15 Ścierki z zawartością włókien wiskozowych do

ścierania kurzu z blatów kuchennych
szt 120  

16 Pasta piaskowa BHP 500g szt
.

200

17 Płyn czyszcząco-dezynfekujący do czyszczenia
toalet stężony 0,7l (posiadający działanie B, TBC, F,
V w czasie 15min)

szt 960

18 Udrażniasz do rur – 500g szt
.

120

19 Płynna pasta do pielęgnacji podłóg z drewna 440ml
- konserwuje i nabłyszcza podłogi drewniane,
parkiety, posadzki kamienne (typu lastryko) i z
tworzyw sztucznych.
- zastosowanie pasty zwiększa odporność podłóg na
ponowne zabrudzenie i działanie wilgoci. 

szt
.

5

20 Sól ochronna do zmywarek  – op. 1,5kg
- Poprawia działanie zmywarki
- Zmiękcza wodę
- Chroni przed osadami z kamienia

op. 30
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- Eliminuje zacieki
21 Płyn do czyszczenia powierzchni chromoniklowych,

poj, 0,5L
szt 12

22 Tacki styropianowe 22 x 12,5cm lub większe szt 33 600
23 Flaczarki styropianowe poj. 500-600ml szt54 000
24 Pokrywki do w/w flaczarek szt 30 000
25 Kubki styropianowe 250ml szt 57 000
26 Łyżki plastikowe j.u. - średnie szt 48 000
27 Widelce plastikowe j.u. szt 51 000
28 Noże plastikowe j.u. szt 48 000
29 Kubki na zimne napoje 200ml j.u. szt 12 000
30 Tacki styropianowe 2-dzielne szt

.
18 000

31 Tacki styropianowe 3-dzielne szt
.

39 000

Razem;

Poz.1-21 -  próbki do testowania – ocena wartości użytkowej

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie
„nazwa towaru”

…........................................ dnia, ….....................................

........................................................
   (podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli
   wraz z pieczątką imienną)
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Pakiet 2 – Akcesoria do sprzątania 

Lp Nazwa towaru jm Ilość Nazwa handlowa
produktu

oferowanego

Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
Brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT

Wartość brutto Producent

1 Mop bawełniany typ. RASANT szt 300
2 Drążek aluminiowy szt 20
3 Uchwyt do mopa szt 20
4 Ścierka 4-kolory typ. VILEDA (czerwony,

żółty, niebieski, zielony)
szt  1 000

5 Ścierka żółta w rolce  typ VILEDA dł 5 lub
10m

metr 100

6 Prasa do wyżymania
 (kompatybilna z wózkami firmy ECOLAB)

szt 4

7 Prasa do wyżymania
 (kompatybilna  z wózkami firmy SPLAST)

szt 1

8 Rękawice gospodarcze z latexu szt 300
Razem;

Poz.1-5 -  próbki do testowania – ocena wartości użytkowej

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie
„nazwa towaru”

…........................................ dnia, ….....................................

........................................................
   (podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli
   wraz z pieczątką imienną)
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Pakiet 3 – Płyny do zmywarek SILANOS

Lp Nazwa towaru jm Ilość Nazwa handlowa
produktu

oferowanego

Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
Brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT

Wartość brutto Producent

1 Profesjonalny preparat do mycia naczyń w zmywarkach gastronomicznych
Właściwości fizykochemiczne : wygląd – płyn bezbarwny pH (1% roztwór)  ok. 12,8 gęstość (20O C)  ok. 1,32g/cm3

-
opakowanie   12-14kg kg 180

2 Profesjonalny preparat do płukania i nabłyszczania naczyń w zmywarkach gastronomicznych
Właściwości fizykochemiczne : wygląd – płyn bezbarwny pH (1% roztwór)  ok. 3,0 gęstość (20O C)  ok. 1,03g/cm3

-
opakowanie  10-12 kg kg 80

Razem;

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie
„nazwa towaru”

…........................................ dnia, ….....................................

........................................................
   (podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli
   wraz z pieczątką imienną)
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Pakiet nr 4 –  Proszki do prania 

Lp Nazwa towaru jm Ilość Nazwa
handlowa
produktu

oferowanego

Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
Brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT

Wartość brutto Producent

1 Preparat do dezynfekcji bielizny szpitalnej-
operacyjnej w procesie prania wyrobów
włókienniczych   - zakres działania B,Tbc,F,V w
czasie max. 15 min. i temperaturze 60 stopni C   do
dezynfekcji wszystkich tekstyli , nadaje się do
prania i wybielania.  (op. od 10 do 20 kg)

kg 1680

2 Profesjonalny bezfosforanowy środek piorący
przeznaczony do prania wstępnego i zasadniczego  -
zakres działania B,Tbc,F,V w czasie max. 15 min. i
temperaturze 60 stopni C , do prania wszystkich
rodzajów włókien bawełnianych i mieszanek z
włóknami syntetycznymi, do prania bielizny białej i
trwale barwionej  (op. - od 10 do 15kg)

kg 4500

3 Preparat dezynfekujący i piorący do bielizny
szpitalnej-operacyjnej w procesie prania wyrobów
włókienniczych , środek  bez chloru i fosforanów,
do prania tkanin białych i trwale barwionych
zakres działania B, Tbc, F, V w czasie max 20 min i
temperaturze 65 stopni C, do wybielania  i usuwa
plam – nie niszczący tkanin  (op. - od 10 do 15kg)

kg 540

Razem;

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”
…........................................ dnia, …....................................

........................................................
   (podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli

   wraz z pieczątką imienną)

SPZOZ/PN/26/2017                                                                                strona  6 z 7



Pakiet 5 –  Worki  

L
p

Nazwa towaru jm Ilość Nazwa handlowa
produktu

oferowanego

Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
Brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT

Wartość brutto Producent

1 Worki czerwone małe (35L), 
grubość folii min. 0,03mm

szt 80 00

2 Worki czerwone duże (120L) + opaska, 
grubość folii min. 0,07mm

szt 90 000

3 Worki niebieskie / zielone małe (35L), 
grubość folii min. 0,03mm

szt 180 000

4 Worki niebieskie / zielone duże (120L) + opaska,
grubość folii min. 0,05mm

szt 120 000

5 Worki białe małe (35L),
 grubość folii min. 0,03mm, szer. 60cm

szt 2 000

6 Worki białe duże (120L) + opaska, 
grubość folii min. 0,07mm

szt 1 000

7 Worki żółte duże (120L) + opaska, 
grubość folii min. 0,07mm

szt 40 000

8 Worki białe -  rozm. szer. 25cm, dl. 30cm,
grubość folii min. 0,03mm

szt 1 000

9 Worki czerwone duże  - 130x200cm
grubość folii min. 0,07mm

szt 500

Razem;

Poz.1-9 -  próbki do testowania – ocena wartości użytkowej

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie
„nazwa towaru”

…........................................ dnia, …...................................
........................................................

   (podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli

   wraz z pieczątką imienną)
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