
nazwa artykułu
jednostka 

miary
ilość

cena 

jednostkowa 

netto

Vat %

cena 

jednostkowa 

brutto

wartość brutto

1 akumulatory LR06 Ni-MH 2300mAh Panasonic Eneloop szt 2

2 akumulatory LR03 Ni-MH 2100mAh Panasonic Eneloop szt 4

3 aceton 0,5 l szt 2

4 baterie LR06 alkaliczne Energizer szt. 40

5

plastikowa zawieszka do kluczy z wytrzymałego plastiku, dwustronna, z 

możliwością opisywania na wymiennej papierowej wkładce, na metalowym kółku 

(po 15 szt. żółte, czerwone, niebieskie, zielone) szt 60

6 cerata na włókninie szer. 140, z rolki  mb 10

7 chusteczki antybakteryjne do rąk Cleanic op a'15 szt. 5

8

chusteczki higieniczne w kartonowym pudełku do podajnika o wymiarach 

22/11/6 (dł/szer/wys) op a'100 szt. 3

9 druciak duży spiralny szt 30

10 folia aluminiowa gruba, szer. min. 28cm w rolce gastronomiczna op a'1kg 5

11 kij z gwintem uniwersalnym aluminiowy, do mopa lub szczotki, 130-140 cm 4

12

kij drewniany 120-140 cm z niemieckim metalowym gwintem do mopa lub 

szczotki szt 6

13 klej dwuskładnikowy Poxipol przeźroczysty op a'14ml 2

14 klej Kropelka lub SuperGlue szt 3

15 klej Kropelka w żelu szt 4

16 klej montażowy neopropenowy uniwersalny op a'300 ml 1

17

końcówka mopa z mikrofibry, paski, duża z gwintem, Tonkita  lub York lub 

MERIDA STP450 szt. 55

18 końcówka mopa z mikrofibry, typu sukienka, duża z gwintem szt. 12

19

kostka do WC z koszyczkiem Domestos (z wymiennymi wkładami) cytrusowy lub 

kwiatowy szt 110

20 kosz do śmieci 25-30l z pedałem do unoszenia pokrywy szt 3

Załącznik nr 2 do zapytania o cenę artykułów chemicznych oraz sanitarno-przemysłowych.



21 mleczko do czyszczenia uniwersalne Cif lub Ajax op a'750ml 6

22

mydło antybakteryjne w płynie Avea (różane, konwaliowe, aloes, brzoskwinia) 

lub Roko (kokosowe, różane, wanilia, mleko i miód) op a'5l 25

23 myjka do szyb teleskopowa Window & Frame Cleaner L LEIFHEIT szt 1

24 nabłyszczacz do zmywarki Somat op a'750 ml 3

25 naczynia jednorazowe - tacka papierowa min. 14x20cm

op a'500 

szt 2

26 naczynia jednorazowe - talerzyk papierowy  średnica 15 cm op a'100szt 1

27 naczynia jednorazowe z tworzywa - talerz średnica 22cm op a'100szt 1

28 naczynia jednorazowe z tworzywa - talerz średnica 15cm op a'100szt 1

29 naczynia jednorazowe z tworzywa - miseczka flaczarka 500ml op a'100szt 1

30 naczynia jednorazowe z tworzywa - filiżanka na gorące napoje poj. ok 0,2l op a'50 szt 7

31 naczynia jednorazowe z tworzywa - kubek na zimne napoje poj. ok 0,2l

op a'100 

szt 12

32

naczynia jednorazowe z tworzywa - sztućce (łyżeczki 2 op., noże 6 op., widelce 8 

op.)

op a'100 

szt 16

33 obrusy papierowe białe jednorazowe 100 x 140cm op a'3 szt 1

34 obrusy papierowe białe jednorazowe w rolce szer. 1,1 długość min. 6m rolka 12

35 odplamiacz do tkanin Vanish 1 l 3

36

odświeżacz powietrza aerozol Glade (Brise) (pomarańcza, jabłko z cynamonem, 

drzewo sandałowe z bali, wanilia z magnolią, japoński ogród, konwalia) op a'300ml 32

37 odtłuszczacz do kuchni stosowany w gastronomii, do rozpylania op a'650ml 13

38 papier do pieczenia w rolce dł. 8-10m szt 7



39

papier toaletowy Jumbo, duża rolka, dwuwarstwowy, biały, szer. papieru 9,5 cm, 

średnica rolki min. 18 cm, gramatura min. 30g/m2 szt. 1068

40 pianka do czyszczenia monitorów LCD/TFT szt 1

41 płyn do dezynfekcji toalet Domestos

op 

a'1250ml 113

42 płyn do mycia naczyń koncentrat Ludwik op a'5l 13

43 płyn do mycia szyb bez amoniaku z rozpylaczem Clin

op. a'500 

ml 28

44

płyn uniwersalny do mycia Ajax (cytrusowy, konwaliowy, kwiatowy) lub Ludwik 

(cytrusowy, konwaliowy, kwiaty laguny) op a'5l 35

45 płyn do nabłyszczania do zmywarki gastronomicznej Lozamet lub Stalgast op a'10 l 2

46 płyn myjący do zmywarki gastronomicznej Lozamet lub Stalgast op a'5l 8

47 proszek do prania bieli Vizir kg 20

48 preparat WD-40 op a' 200ml 2

49 odkamieniacz do zmywarek w płynie

op a' 500 

ml 10

50 PP reklamówki jednorazowe z uchwytami duże 35x9x65cm mocne op a'100szt 23

51 PP reklamówki jednorazowe z uchwytami średnie 25x6x45cm mocne op a'200szt 58

52 przepychacz sanitarny gumowy, duży szt 2

53 ręcznik papierowy w rolce, dwuwarstwowy Velvet op a'2szt 13

54 ręcznik ZZ szary składanka

op a'4000 

szt. 103

55 rękaw foliowy do pieczenia op a'3m 4

56

rękawice gospodarcze gumowe (lateks + kauczuk) rozmiar S, mocne i elastyczne, 

flokowane, Paclan lub Semper szt. 7

57

rękawice gospodarcze gumowe (lateks + kauczuk) rozmiar M, mocne i elastyczne, 

flokowane, Paclan lub Semper szt. 9

58

rękawice gospodarcze gumowe (lateks + kauczuk) rozmiar L, mocne i elastyczne, 

flokowane, Paclan lub Semper szt. 7



59 serwetki gastronomiczne 1-warstwowe 15x15cm

op a'500 

szt. 83

60 sitka metalowe do odpływu zlewu szt 2

61 szczotka do WC na stojaku plastikowa z wytrzymałego tworzywa kpl 7

62 szczotka zmiotka + szufelka - zestaw typu "Leniuch" 4

63

szczotka do zamiatania z mocnego tworzywa, długość oprawy 28-30 cm, gwint fi 

22 standardowy szt 7

64 Szczotka ulicówka 35 cm drewniana z długim włosem z kijem drewnianym szt 2

65

ściereczka z mikrofibry do czyszczenia ekranów LCD York lub Reis SDM lub Jan 

Niezbęny lub Vileda op 1

66 ściereczki nasączane antybakteryjne do powierzchni Jan Niezbędny lub Presto op a'40 szt. 12

67 ścierka uniwersalna gruba rozmiar min. 40x40 cm szt 107

68 ścierka uniwersalna cienka rozmiar min. 34x50 cm szt. 252

69 ścierka do kurzu z mikrofibry min. 40 x 40 cm szt 19

70 środek do czyszczenia kamienia i rdzy Cilit w żelu op a'500 ml 12

71 środek do czyszczenia łazienek z rozpylaczem

op a'500 - 

750 ml ml 2

72 środek do czyszczenia mebli w aerozolu typu Pronto (uniwersalny) op a'300ml 24

73 środek udrożniający rury kanalizacyjne w granulkach op a'500g 12

74 tabletki do zmywarki "Somat" op a'40 szt. 5

75 Taśma bawełniana, nieelastyczna  Szerokość 5 mm, 100 mb na nawoju.

szpula 100 

mb 2

76 taśma dwustronnie klejąca wzmocniona 4-5 cm op a'25 mb 2

77 torebki do przechowywania żywności HDPE (wym. min. 18x35cm)

op a'250 

szt. 1

78 worki do śmieci 120 l, mocne , odporne na przerwanie op a'25 szt. 154



79 worki do śmieci 240 l,  mocne , odporne na przerwanie op a'10szt 9

80 worki do śmieci 35 l,  mocne , odporne na przerwanie op a'15szt 270

81 worki do śmieci 60 l,  mocne , odporne na przerwanie op a'10szt 1000

82 wybielacz chlorowy typu ACE 1l 2

83

wycieraczka tekstylna na podłożu gumowym wym. 60x90 cm, przeznaczona do 

miejsc o bardzo dużym natężeniu ruchu ,wykonana z materiałów o dużej 

wytrzymałości. szt 2

84 wybielacz do tkanin Vanish op a'1l 3

85

mop-zapas z mikrowłókien do zestawu Vileda Professional UltraSpeed 

mocowanie na zatrzaski szt 12

86

zmywak kuchenny średni (ok. 7x10cm) - gąbka,  jednostronnie warstwa 

szorująca, Paclan lub York op a' 5szt. 10

87

zmywak kuchenny duży (ok. 8x12cm) - gąbka, jednostronnie warstwa szorująca, 

Paclan lub York op a' 5szt. 66

Suma:


