
DRUK Załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/45/2014 FORMULARZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, CENOWY 
 

Zadanie nr 1 – Ręczniki listkowe 
Lp Nazwa towaru jm Ilość Nazwa handlowa 

produktu oferowanego
Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
Brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT

Wartość brutto Producent

1 Ręczniki jednorazowego użytku
listkowe,  jednowarstwowe -  rozm 25 x 23cm, 
opakowanie 200 listków 

szt 20 400

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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Zadanie nr 2 – Środki czyszcząco – dezynfekujące , pady  
Lp Nazwa towaru jm Ilość Nazwa handlowa 

produktu oferowanego
Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
Brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT

Wartość brutto Producent

1 INTO MAXX – op. 5L
Środek przeznaczony do  manualnego mycia powierzchni 
powierzchni sanitarnych.

Do codziennego zastosowania, usuwający silne  
zabrudzenia, mający zdolność usuwania kamienia, osadu z 
moczu i mydła, o trwałym zapachu, pozostawiający 
wrażenie świeżości i czystości, produkt na bazie dwóch 
kwasów: kwasu amidosulfonowego i kwasu mlekowego, do 
zastosowania w stężeniach: od 0,5% do 1%, pH – 1,35 do 
1,45, opakowanie 5 litrowe, kolor czerwony   

szt 180

2 INDUR MAXX – op. 5L
Środek przeznaczony do manualnego mycia podłóg.

Bez spłukiwania, o maksymalnych właściwościach 
zwilżających, do stosowania z użyciem mopa, nadający 
połysk, pozostawiający na powierzchni cienka warstwę 
ochronną, zawierający rozpuszczalne w wodzie polimery, 
na bazie niejonowych związków powierzchniowo czynnych 
i alkoholu izopropylowego, do stosowania w stężeniach od 
0,25% do 0,5%, pH od 8,5 do 9,5. 
Produkt powinien posiadać wymagania normy DIN 18032,  
opakowanie 5 litrów, kolor zielony

szt 180

3 BRIAL MAXX – op. 5L
Środek przeznaczony do manualnego mycia powierzchni 
szklanych, marmurowych, emaliowanych oraz 
plastikowych.

Preparat skoncentrowany i niskopieniący pozostawiający 
długotrwały świeży zapach, zawierający w swoim składzie 
zwierający alkohol izopropylowy oraz 
aklilosulfobursztynian, do zastosowania w stężeniach od 
0,25% do 1%, pH od 6,3 do 7,3, opakowanie 5L, kolor 
niebieski   

szt 180

4 BENDUROL – MAXX – op. 5L
Środek przeznaczony do gruntowego manualnego 
czyszczenia podłóg. 

Przeznaczony do wszystkich powierzchni wodoodpornych, 

szt 12
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usuwający powłoki woskowe i „stary brud”, czyszczący 
szybko i gruntownie, niskopieniący, posiadający zdolność 
szybkiego rozpuszczania i emulgowania brudu, nie 
wymagający spłukiwania, pH 9 do 10, do zastosowania w 
stężeniu roboczym do 10%, kolor brązowo-czerwony, 
opakowanie 5 litrów

5 ISI MAXX – op. 5L
Wytrzymały impregnat do posadzek o doskonałych 
zdolnościach tworzenia powłok zapewniający trwałą  
ochronę i połysk. Odporny na zarysowania, ślady, i brud.  
Produkt powinien posiadać wymagania normy DIN 18032.  
W składzie: etery glikolu, dipropylenowego 0,25-2,5% .
Opakowanie 5 litrów. Stan fizyczny: ciecz. 
Kolor: biały (jasno). Zapach:lekki, pH 7,8-8,1 
(100%).

szt 32

6 Pad do polerki szybkoobrotowej – 
włosiany –    śr. 50,5-51 cm  

szt 20

7 Pad biały do mycia powierzchni, śr. 40 cm szt 20
8 Pad czarny do szorowania, śr. 40 cm szt 4
9 Pad zielony do szorowania, śr. 40 cm szt 4
10 Stacjonarne urządzenie przepływowe, 

montowane na ścianie, podłączone do instalacji 
wodnej o ciśnieniu roboczym w zakresie 1,76-
5,86 bara, przystosowane do bardzo 
precyzyjnego dozowania czterech różnych 
produktów chemiczne w stężeniach od 0,1% 
do 1% możliwe przygotowanie roztworów o 
wyższym stężeniu. Urządzenie posiadające 
moduł szybkiego napełniania wiader 
roztworem środka myjącego oraz moduł 
obniżonego ciśnienia do bezpiecznego 
napełniania roztworem środka myjącego 
butelki ze spryskiwqaczem oraz małe 
wiaderka. Urządzenie posiadajace wygodny 
przełącznik do łatwego i prostego wyboru 
jednego z czterech produktów chemicznych. 
Dodatkowo dozownik wyposażony w 3 
zamykane na klucz pojemniki do 

szt 20
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przetrzymywania 1L bądź 5L butelek z 
koncentratami: jeden na środek do mycia 
powierzchni ponad podłogowych, drugi na 
środek do mycia podłóg, trzeci na produkt 
urządzeń sanitarnych – zabezpieczając w ten 
sposób dostęp osób niepowołanycyh do 
kontaktu z koncentratem. Dozowniki 
posiadające zawory zwrotne zabezpieczające 
instalację wodną przed dostaniem się do niej 
środka chemicznego.
W pozycjach 1,2,3,4 – produkty jednego 
producenta.     

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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Zadanie nr 3 – Ręczniki papierowe 
Lp Nazwa towaru jm Ilość Nazwa handlowa 

produktu oferowanego
Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
Brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT

Wartość brutto Producent

1 Ręczniki papierowe do rąk j.u. 
TORK PREMIUM do dozowników MATIC – 
system (rozmiar 21cm x 100m)

szt 408

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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Zadanie nr 4 – Papier toaletowy  
Lp Nazwa towaru jm Ilość Nazwa handlowa 

produktu oferowanego
Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
Brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT

Wartość brutto Producent

1 Papier toaletowy śr. 19cm, waga minimalna 
450g, dwuwarstwowy do dozowników 
TORK SCA HYGIENE PRODUCTS

szt 720

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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