
Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY 

Lp. Nazwa materiału jm. ilość
Cena
jedn.

brutto

Wartość
brutto

Uwagi.
Nazwa

handlowa

1.
Gąbka – zmywak 6 cm x 9 cm 
opakowanie 5 szt op 180

2. Folia spożywcza aluminiowa 20 m szt 20

3.

Proszek do prania białych rzeczy, 
granulki, do pralek automatycznych , 
nadający się do prania w każdym zakresie 
temperaturowym. Dopuszczalna waga 
opak. 5 kg do 10 kg 

kg 120

4.

Proszek do prania kolorowych  rzeczy, 
granulki, do pralek automatycznych , 
nadający się do prania w każdym zakresie 
temperaturowym , nie powoduje 
bladnięcia tkanin .
Dopuszczalna waga opakowania   5 kg do 
10 kg 

kg 240

5.
Kij do szczotki drewniany z gwintem 120 
cm szt 96

6.
Mydło w płynie z dozownikiem, 
zapachowe, posiadające atest PZH 
Pojemnik 0,5 ltr

szt 36

7.
Płyn do mycia naczyń, typu LUDWIK lub
równoważny pojemnik  5 litrowy szt 120

8.
Mleczko do czyszczenia - czyści brud, 
pozostawia połysk i nie rysuje 
powierzchni , pojemność   1 ltr

szt 60

9.
Płyn do mycia szyb,  okien, luster, nie 
pozostawiający smug, brudu i tłuszczu 
WINDOW , opakow. 5 ltr

szt 24

10. Mydło toaletowe, zapachowe , waga 100 g szt 48

11.
Mydło  w płynie,  zapachowe, posiadające
atest PZH,  pojemnik 5 ltr szt 48

12. Reklamówka jednorazowa 30/55 200 szt op 24

13.
Płyn FLOOR do terakoty 5 ltr lub 
równoważny szt 24

14.
Płyn FLOOR do paneli 5 ltr lub 
równoważny szt 12

15.

Proszek do szorowania urządzeń 
sanitarnych i kuchennych. Przeznaczony  
do zabrudzeń długotrwałych, skutecznie 
usuwa spaleniznę, naloty rdzy i kamienia 
wodnego, opakowanie  500g 

szt 24

16.
Preparat do usuwania kamienia i rdzy z 
sanitariatów , opakowanie  1 ltr., np. Cilit 
lub równoważny

szt 72

17.
Preparat do udrażniania rur (granulki) np. 
KRET lub równoważny szt 24

18. Ręczniki papierowe 2 szt op 420
19. Rękaw do pieczenia  3 m ze spinkami szt 12

20. Papier toaletowy 64 szt op 144

21.
Rękawice diagnostyczne rozm. L, M 
opakowanie 100 szt

op 120



22. Odświeżacz powietrza stojący szt 36

23. Kostka do WC z zawieszką szt 60

24.
Ścierka do podłogi biała lub szara, 
wytrzymała, wielokrotnego  użytku o 
wymiarach minimalnych 50 x 60 cm

szt 30

25.
Serwetki gastronomiczne białe, zwykłe 
Opakowanie 500 szt

op 180

26.
Szczotka do zamiatania z gwintem 300 
mm drewniana

szt 72

27.
Komplet do zamiatania (szufelka + 
zmiotka) 

szt 36

28. Czyścik , zmywak , druciak  stalowy 3 szt op 72

29.

Płyn uniwersalny do mycia dużych 
gładkich powierzchni, takich jak podłogi, 
kafelki, skutecznie czyści brud i osady, 
przywracając jednocześnie blask 
czyszczonym powierzchniom. Zapach 
długotrwały , nieuciążliwy. Typ CIF 
Opakowanie 5 litr lub równoważny

szt 120

30.

Płyn do mycia muszli ustępowych, 
umywalek i innych ceramicznych 
urządzeń sanitarnych. Mający działanie 
bakteriobójcze i grzybobójcze, 
rozpuszczalny w wodzie, opakowanie 
ułatwiające nanoszenie płynu w trudno 
dostępne miejsca – Typ TYTAN  lub 
równoważny, opakowanie  1000 g

szt 360

31.
Ścierki uniwersalne ,wielokrotnego 
użytku z mikrofybry  30 cm x 30 cm

szt 120

32. Końcówka MOP  - sznurkowy szt 108

33.

Płyn do nabłyszczania wykładzin PCV –  
pozostawiający na powierzchni warstwę 
ochronną , konserwujący o przyjemnym 
zapachu . opakowanie 5 ltr typu FLOREX
WOSK

szt 36

34.

Pasta BHP –mydlana , pH neutralne 
.Skutecznie usuwa uporczywe 
zabrudzenia spowodowane  substancjami 
nierozpuszczalnymi  w wodzie , 
substancjami przemysłowymi na bazie 
pigmentów i tłuszczów . 500g

szt 24

35.
Odświeżacz powietrza .w aerozolu 
opakowanie 300ml .

szt 72

36.
Komplet MOP 15 ltr (wiadro + 
wyciskarka) 

szt 36

37.
Odplamiacz,  do białych tkanin – usuwa 
uporczywe plamy  , bezpieczny dla pralki 
i tkanin.. Opakowanie 1 litr 

szt 24

38.

Płyn do mycia szyb,  okien, luster, nie 
pozostawiający smug, brudu i tłuszczu 
WINDOW z atomizerem, opakowanie  
0,75 ltr

szt 24

39.
Torebki HDPE 14x4x32  Opakowanie 
1000 szt

op 36

40. Płyn do mycia wykładzin PCV –  
pozostawiający na powierzchni warstwę 

szt 24



ochronną , konserwujący o przyjemnym 
zapachu . opakowanie 5 ltr typu FLOREX

41.
Worek na odpady  gospodarcze 
120 ltr  Opakowanie 20 szt

op 96

42. 
Worek na odpady gospodarcze 
35 ltr Opakowanie  20 szt

op 24

43.
Worek na odpady gospodarcze
60 ltr  Opakowanie 20 szt

op 120

44.
Szampon do mycia tapicerki i dywanów  
Opakowanie 0,5 ltr

szt 12

45.
Papier do pieczenia  
Opakowanie 6 mb

szt 6

46.
Sól do zmywarki
Opakowanie 1 kg

szt 3

47.
Szczotka do szorowania ryżowa z kijem 
drewnianym

szt 10

48.
Koszyczki do wyciskania do wiadra MOP 
10 ltr

szt 10

49.
Preparat do czyszczenia grilla  i
piekarników  w aerozolu opakowanie 0,5 
ltr

 szt 12

50.
Płyn do odtłuszczania urządzeń 
kuchennych i kafelków, skutecznie usuwa 
tłuszcz, opakowanie 0,5 ltr

szt 144

51. 

Płyn do płukania tkanin, nadający 
miękkość i przyjemny zapach, 
posiadający właściwości elektrostatyczne, 
opakowanie 2 ltr

szt 10

52.
SAVO SPRAY – preparat przeciw pleśni 
opakowanie  0,5 ltr

szt 6

53
Nabłyszczasz do zmywarek opakowanie 
10 litr

szt 6

54
Płyn myjący do zmywarek opakowanie 10
litr

szt 6

55
Płyn czyszczący do zmywarek 
opakowanie  5 litr

szt 5

56

Ścierki uniwersalne, wielokrotnego 
użytku z (np. mikrofazy) o wymiarach w 
granicach od 30 cm x 30cm do 40cm x 40 
cm, chłonne i odporne na ścieranie, nie 
pozostawiające nitek i kłaczków, kolory: 
niebieski, żółty, czerwony opakowanie 3 
szt.

op 240

57 Szczotka do WC (komplet) szt 20

58
Płyn LUDWIK do szyb i glazury z octem 
op. 1 ltr

Szt 24

RAZEM:

W załączeniu Karty charakterystyki
 Miejsce i data ..................................


