
DRUK Załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/34/2017 FORMULARZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA,  CENOWY 
Pakiet nr 1 –  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 22 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)
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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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