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załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/20/2015 - formularz cenowy przedmiotu zamówienia 

UWAGA:  

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano 

produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”  

 

 

Zadanie 1 – Środki czystości i zastawa jednorazowa  
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm 
 

Ilość 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. Ludwik 1L ORYGINALNY  szt. 1 800       

5. Proszek do prania ręcznego 600g  szt. 100       

6. Płyn do mycia szyb ze spryskiwaczem 0,5L  szt. 360       

7. Sidolux 1L - Emulsja  szt. 120       

8. Zmywacz do Sidoluxu 0,5L  szt. 120       

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

 rolka 23040       

10. Ręczniki papierowe nie pylące  rolka 9 600       

11. Ścierki do podłóg  szt. 60       

12. Zmywak do mycia naczyń (gąbka)  
wym. min. 7 x 10cm 

 szt. 1 200       

13. Ścierki do mycia naczyń ostre  szt. 800       
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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. DOMESTOS stężony 0,7L  
(posiadający działanie B,TBC,F,V w czasie 15 
min.) 

 szt. 960       

18. Udrażniacz do rur 500g  szt. 120       

19. Pasta do pielęgnacji podłóg drewnianych  
Eko – Super (440ml) 

 szt. 5       

20. Sól ochronna CALGONIT – op.1,5kg  opak. 30       

21. Płyn do czyszczenia powierzchni 
chromoniklowych poj.  0,5L  

 szt. 12       

22. Tacki styropianowe 22 x 12,5 cm lub większe  szt. 33 600       

23 Flaczarki styropianowe poj. 500 – 600ml  szt. 36 000       

24 Pokrywki do w/w flaczarek  szt. 12 000       

25. Kubki styropianowe 250ml  szt. 30 000       

26. Łyżki plastikowe j.u. - średnie  szt. 30 000       

27. Widelce plastikowe j.u.  szt. 24 000       

28. Noże plastikowe j.u.  szt. 30 000       

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. 12 000       

                                                                                                                                                                                                      Razem:  

Pozycje : 4,7,8,9,10,17,20,21 - ocena wartości użytkowej produktu (wymagane próbki do testowania) 

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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Zadanie 2 – Akcesoria do sprzątania 
Lp Nazwa Nazwa 

handlowa 
produktu 

oferowanego 

jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT 

Wartość 
brutto 

Producent 

1. Mop bawełniany RASANT  szt. 300       

2. Drążek aluminiowy   szt. 20       

3. Uchwyt do mopa z magnesem  szt. 20       

4. Ścierka 4-kolory VILEDA  

(czerwony, żółty, niebieski, zielony) 

 szt. 1 000       

5. Ścierka żółta lub niebieska w rolce VILEDA  

Zamawiający dopuszcza rolki o długości  5 lub 10 
metrów 

 metr 100       

6. Prasa do wyżymania  

(kompatybilna z wózkami firmy ECOLAB) 

 szt. 4       

7. Praca do wyżymania  

(kompatybilna z wózkami firmy SPLAST) 

 szt. 1       

8. Rękawice gospodarcze z latexu  para 300       

                                                                                                                                                                                                                   Razem:  

Pozycje : 1,2,3,4,5 ocena wartości użytkowej produktu (wymagane próbki do testowania) 

 

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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Zadanie 3 – Płyny do zmywarek SILANOS 
Lp Nazwa Nazwa 

handlowa 
produktu 

oferowanego 

jm 
 

Ilość 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(20OC) 
ok. 1,32g/cm3  - zamawiający dopuszcza 
opakowania o wadze 12 – 14 kg 

 kg 180       

2. Profesjonalny preparat do płukania i nabłyszczania 
naczyń mytych w zmywarkach 
gastronomicznych,właściwości fizykochemiczne: 
wygląd – płyn bezbarwny pH (1% roztwór),   
ok. 3,0 gęstość(20OC)ok. 1,03g/cm3  - 
zamawiający dopuszcza opakowania o wadze 10 
– 12kg 

 kg 80       

                                                                                                                                                                                                                   Razem:  

 

UWAGA: POWYŻSZE ŚRODKI MUSZĄ POSIADAĆ ATEST PZH. 

 

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) 

 
 


