
Załącznik nr 2

Lp. NAZWA ASORTYMENTU J.m.
Liczba 

J.m.

Cena 

jedn. 

netto

Wartość 

netto

1 2 3 4 5 6

1.

Mydło w płynie  antybakteryjne, zapachowe, w 

postaci koncentratu, zawierając kolagen, gliceryny, 

lanoliny, oraz środki o właściwościach 

nawilżających w pojemnikach 5l.

szt. 50

2. Płyn  grzybobójczy, bakteriobójczy typu Javel, 2L szt. 50

3. Płyn wybielająco czyszczący typu Domestos 1,25 L szt. 80

4. Mleczko czyszczące  typu „CIF” w op. – 0,5l. szt. 150

5.
Płyn do mycia naczyń typu Rekord Koncentrat w 

pojemn. 5l.
szt. 15

6.
Proszek do czyszczenia typu IZO lub Ajax w op. – 

500g.
szt. 100

7. Płyn do szyb  i luster bez atomizera w op. – 5l. szt. 15

8.
Proszek do prania w temp. od 30 0  do 90 0 w 

opakowaniach 5kg. do białego
szt. 10

9.
Proszek do prania w temp. od 30 0  do 90 0 w 

opakowaniach 5kg. do kolorów
szt. 10

10.

Płyn do mycia podłóg : wykładzin z PCV, lastryka, 

płytek ceramicznych w pojemnikach – 5l.( 

zapachowy – kwiatowy)antybakter. typu TYTAN, 

GOLD

szt. 80

11.
Żel do mycia WC w pojemnikach – 0,7l., typu, 

TYTAN
szt. 150

12.
Żel domycia WC , typ.  DIX GOLD pojemnikach – 

0,5l., usuwający kamień i rdze  w rozpylaczu
szt. 150

13.
Środek czyszczący do mycia fug i pow. 

ceramicznych w pojemnikach od 0,5l. rozpylaczu  
szt. 100

14.
Granulki do udrażniania kanalizacji w pojemnikach 

500ml. typu KRET
szt. 10

15.

Papier toaletowy zwykły, szary , w małych rolkach 

szer. rolki 8,5 cm – gramatura 38-40gram /m2 

(1op.– 64 rolek)

op. 150

16.

Ręczniki papierowe jednorazowego użytku w 

rolkach , gramatura 38-40g. /m2 szer. rolki min. 20 

+/- 5 cm. długość 44m.- jednej rolki (1op.-2szt.) 

podwójnie zawinięty

op. 500

17. Ręczniki „ ZZ” zielone (1 k.- 20 szt. po 200 listków) op. 50
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18. Szczotki do WC + pojemnik plastikowy szt. 10

19.
Szczotki do czyszczenia fugi (typu ryżowe twarde 

ręczne)
szt. 10

20.
Ściereczki domowe 1op.-3szt. uniwersalne , 

wchłaniające wodę wiążące kurz
op. 50

21. Gąbki do mycia kuchenne 1op.-5szt. op. 50

22. Rękawice gumowe gospodarcze, rozmiar „M” op. 100

23. Ściereczki z mikrofibry  do szyb i luster rozm. 34x34 szt. 25

24. Ścierki z mikrofibry  do podłóg rozm. 50x60 szt. 10

25.
Ścierki z mikrofibry do kuchni i łazienek rozm. 

34x34
szt. 30

26. Mop sznurkowy średni typu Konex szt. 5

27. Mop – kieszonkowy , bawełniany – 40 cm szt. 5

28. Trzonek aluminiowy do mopa kieszeniowego szt. 5

29. Stelaż do mopa kieszeniowego szt. 5

30.
Szczotka do zamiatania z włosia naturalnego z 

gwintem,
szt. 3

31.
Kij z gwintem do mopów i szczotek do zamiatania, 

drewniany
szt. 5

32. Kij metalowy do mopa , szczotki szt. 5

33. Ściągaczka do szyb szer. 25cm metalową rączką szt. 5

34. Uchwyty do ręczników na rolce plastik szt. 5

35. Druciaki do mycia naczyń ( 1 op. – 3 szt op. 20

36. Czyścik  gąbczasty szt. 10

37.
Worki foliowe 500x600, gr. 0,01 HDPE niebieskie, 

czerwone (1op – 50szt.)
op. 150

38.
Worki foliowe 700x1100, gr. 0,03 LDPE , czerwone, 

niebieskie (1op. – 25szt.)
op. 100

39.
Worki foliowe 600x800, gr.0,03 LDPE 

czerwone,niebieskie (1op. – 10szt.)
op. 100

40. Worki foliowe 600x800, HDPE  – 1op 30szt op. 100

Wartość 

netto
VAT %

Wartość 

brutto

23%

………………….………….…………..

(podpis oferenta)

Razem


