
SIWZ  nr SPZOZ/PN/44/2020                                                                                strona 1 z 2 

ZAŁACZNIK NR 2 do  SIWZ  nr SPZOZ/PN/44/2020 -  FORMULARZ CENOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Lp. 
Nazwa środka jm 

 
Ilość Cena 

jednostk 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent 

1 Środek do basenów a 5L 
nazwa oferowanego produktu 

….............................................................* 

Szt. 50       

2 środek dezynfekcyjny do urządzenia 
Nocospray a 1L  
nazwa oferowanego produktu 

….............................................................* 

Szt. 240       

3 Płyn do dezynfekcji pomieszczeń i 
powierzchni 6% a 5L 
nazwa oferowanego produktu 

….............................................................* 

Szt. 100       

4 Płyn do dezynfekcji pomieszczeń i 
powierzchni 7% a 5L 
nazwa oferowanego produktu 

….............................................................* 

Szt. 40       

 

........................., DNIA ................         ........................................................ 
           (podpis osoby – osób uprawnionych 

              do składania oświadczeń woli 
wraz z pieczątką imienną) 
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ZAŁACZNIK NR 8 do  SIWZ  OKREŚLENIE PRODUKTÓW RÓWNOWAŻNYCH DO PRZETARGU NR SPZOZ/PN/44/2020 
LP.            PRZYKŁADOWY 

       PREPARAT 
ZAKRES DZIAŁANIA    
(MINIMALNY) 

ILOŚĆ PRODUKTU 
PRZY PODANYM 
ZAKRESIE 
DZIAŁANIA LICZONA 
BYŁA DLA STĘŻENIA 

  OPAKOWANIE PRZEZNACZENIE UWAGI 

1 środek do basenów Doyen sk 22E Środek płuczący do 
basenów ze 
zmiękczaniem do 
urządzeń 
dezynfekcyjnych i 
czyszczących 

Koncentrat gotowy 
do użycia 

5L Środek płuczący do basenów o 
lekko kwaśnym odczynie ze 
zmiękczaniem do urządzeń 
dezynfekcyjnych i czyszczących 
z automatycznym urządzeniem 
dozującym, do urządzeń z 
dezynfekcją termiczną 

Preparat zawierający 5-15% 
niejonowych środków 
powierzchniowo-czynnych oraz 
polikarboksylany, nie zawiera 
fosforanów i fosfoniany, 
dozowany 5-7 ml na 1 L za 
pomocą pompy do generatora 
pary i do wody płuczącej o 
gęstości 1,0g/ml 

2 środka dezynfekcyjnego 
do urządzenia 
Nocospray 

Nycolyse 12% Nadtlenek wodoru 
(12%), B-
(Pseudomonas 
aeruginosa, 
Stahyloccocus aureus, 
Escherichia coli), S 
(Bacillus subtilis), 
F (candida albigans, 
aspregilus, V (adeno, 
noro) 

Preparat gotowy do 
użycia 12% 

1L Środek dezynfekcyjny 
przeznaczony do urządzenia 
Nocospray. Dezynfekcja przy 
zastosowaniu 12% roztworu 
nadtlenku wodoru i kationów 
srebra 

Komaptybilny z urządzeniem 
Nocospray i Nocomax 

3 płyn do dezynfekcji 
pomieszczeń i 
powierzchni 

Sanitizer automate P 6% B,MRSA, V-HN1, 
HCV,HIV, drożdże, 
pleśnie i spory 

Preparat gotowy do 
użycia 6% 

5L Płyn do dezynfekcji 
pomieszczeń i powierzchni, 
zawiera 6 % nadtlenku wodoru 

Nietoksyczny, nie powoduje 
korozji, nie powoduje alergii, 
przyjazny dla środowiska, 
kompatybilny z urządzeniem 
biosanitizer 

4 płyn do dezynfekcji 
pomieszczeń i 
pojazdów 

HyPRO Technical  7% B,MRSA, V-HN1, 
HCV,HIV, drożdże, 
pleśnie i spory 

Preparat gotowy do 
użycia 7% 

5L Płyn do dezynfekcji 
pomieszczeń i pojazdów, 
zawiera 7 % nadtlenku wodoru 

Nietoksyczny, nie powoduje 
korozji, nie powoduje alergii, 
przyjazny dla środowiska, 
kompatybilny z urządzeniem Sani 
vir Biospray 

 
 

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

wraz z pieczątką imienną) 
 

NALEŻY DOŁĄCZYĆ PRÓBKI ZGODNIE Z ZAPISAMI SIWZ DO TERMINU SKŁADNIA I OTWARCIA OFERT   


