
Załącznik nr 3a  do umowy 
 

....................................................................               

  

 (pieczęć adresowa wykonawcy) 

 

FORMULARZ CEN JEDNOSTKOWYCH 

dla ZADANIE - Dostawa środków czystości, 

                    

Lp. Nazwa asortymentu Jm 

Szacunkowa 

ilość 

zamawianych 

towarów 

 

Cena 

jednostkowa  

brutto 

Wartość 

brutto 

(kol. 4x5) 

Stawka 

VAT  

w % 

 

Nazwa handlowa  

oferowanego 

artykułu 

1 2 3 4 5 6 7 9 

1.  

Płyn do mycia naczyń-środek posiadający właściwości myjące zarówno w ciepłej jak i w 
zimnej wodzie, skutecznie usuwający tłuszcz i inne zabrudzenia. Pozostawiający naczynia 
lśniące i bez zacieków ,delikatny dla skóry rąk, przyjazny dla środowiska, ulegający 
biodegradacji zagęszczony, zawierający środek konserwujący, mający szerokie działanie 
przeciwko bakteriom, grzybom drożdżowym i pleśniowym , wartość pH 
min.5,5%,posiadający atest lub certyfikat. Produkt typu Ludwik lub równoważny. 
Pojemność opakowania 5 litrów. 

Opak. 70   

  

2.  

Mydło w płynie – środek myjący, zagęszczony, nadający się do codziennego użytku 
antybakteryjne, przyjazne dla skóry, nawilżające. Neutralne pH. Pojemność opakowania 5 
litrów. 

Opak. 50   

  

3.  Mydło w piance MERIDA lub równoważny. (opak. 10 sztuk) Opak. 40 
 

 
 

  

4.  
Płyn do mycia szyb i luster w rozpylaczu- środek do czyszczenia szyb ,luster, usuwający 
brud, kurz, nie zostawiający smug na bazie alkoholu i octu. Pojemność opakowania 5 
litrów. 

 Opak. 15   

  



 

 

 

5.  

 
Płyn do mycia szyb i luster w rozpylaczu- środek do czyszczenia szyb, luster, usuwający 
brud, kurz ,nie zostawiający smug, na bazie alkoholu i octu. Pojemność opakowania min. 
750ml, 

 
 

Opak. 

 
 

15 

  

  

6. 6

. 

Pasta do czyszczenia- środek czyszczący naczynia kuchenne, sztućce i urządzenia 
sanitarne. Usuwająca tłuszcz i rdzę, nie rysuje powierzchni. Typu Sama, Ola lub 
równoważny Pojemność opakowania 250g. 

Opak. 
 

48 
  

  

7. 7

7

7 

Proszek do czyszczenia – środek usuwający zaschnięty brud i tłuszcz z emaliowanych, 
ceramicznych i chromoniklowych powierzchni, używany w kuchni i łazience typu Izo lub 
równoważny. Pojemność opakowania 500g. 

Opak. 130   

  

8. 
Skoncentrowany płyn-żel. Środek do codziennego użytku w toalecie, zapobiega osadzaniu 
kamienia ,usuwa bakterie, grzyby i wirusy typu Domestos lub równoważny. Pojemność 
opakowania 5 litrów. 

Opak. 
 

50 
  

  

9. 

Mleczko – środek w 100% czyszczący brudne powierzchnie, całkowicie usuwający 
przypalenia, tłuszcz .Czyszczący powierzchnie emaliowane, chromowane, ceramiczne 
 i tworzywa sztuczne, nie rysujący powierzchni typu Cif lub równoważny. Pojemność 
opakowania 780ml. 

Opak. 120   

  

1 

       10. 

Żel WC – Środek z wymiennym wkładem do utrzymania czystości, długotrwałej świeżości 
 w toalecie. Dostępny w różnych wersjach zapachowych typu Bref lub równoważny. 
Pojemność opakowania 360ml. 

Opak. 250   

  

11. 
Płyn do mycia podłóg i wszystkich powierzchni zmywalnych. Środek czyszczący 
najtrudniejsze zabrudzenia, pozostawia połysk, blask  nie wymaga spłukiwania typu Ajax 
lub równoważny. Pojemność opakowania 5 litrów. 

Opak. 140   

  

12. Worki na odpady 120l,mocne,jednorazowe,bez wiązań, koloru czarnego, bezwonne. 
Opakowanie (rolka) zawierające co najmniej 10 szt. 

Opak. 300   
  

13. 
Worki na odpady 60 l ,jednorazowe,  mocne bez wiązań koloru czarnego. 
Opakowanie (rolka)  zawierające co najmniej 10 szt. Opak. 370 

 

 

 

 

  

14. Worki na odpady 35 l, jednorazowe, mocne bez wiązań, koloru czarnego. 
Opakowanie (rolka)  zawierające co najmniej 10 szt. 

Opak. 60   
  

15. 
Papier toaletowy XXL, makulatorowy,1-warstwowy.Długość wstęgi min.35m,białość 
min.65%. Opakowanie zbiorcze 12 rolek.  
 ………………………………………………………………………………………………..* 

Opak. 
500 

   

  



------* 

 

16. 

Ręcznik papierowy kuchenny 100% celuloza, biały, 2-warstwowy, min. 100 listków 
Opakowanie zbiorcze 12 rolek 
………………………………………………………………………………………………..* 

Opak. 

100 
 

------* 

  

  

17. 

Ręcznik papierowy ZZ do dozowników, składane, 2-warstwowe,zielone,100% celuloza, 
jednorazowe o dużej chłonności. Opakowanie – karton: min. 24 szt. 
………………………………………………………………………………………………..* 

Opak. 

400 
 

------* 
  

  

18 
Ręczniki papierowe ZZ do dozowników, składane,2-warstwowe,białe,100% celuloza, 
jednorazowe o dużej chłonności. Opakowanie – karton: min. 24 szt. 
………………………………………………………………………………………………..* 

Opak. 
10 

------* 
  

  

19. Proszek do prania tkanin kolorowych, skuteczny we wszystkich rodzajach  prania. 
Przyjazny środowisku, delikatny dla skóry . Opakowanie: 3,5kg. 

Opak. 10   
  

20. Proszek do prania tkanin białych, skuteczny we wszystkich rodzajach prania. Przyjazny 
środowisku, delikatny dla skóry o przyjemnym zapachu. Opakowanie: 3,5kg. 

Opak. 10   
  

21. Rękawice gumowe - gospodarcze, flokowane bawełną, grube, antypoślizgowe, miękkie 
 i elastyczne. Wyprodukowane z lateksu kauczuku naturalnego. Rozmiar: M, L. 

para 30   
  

22. Rękawice lateksowe pudrowane,1-krotnego użytku. Opakowanie:100 szt. Rozm :S,M,L 
 

Opak. 40   
  

24. 

Płyn do dezynfekcji rąk. Płyn do codziennej dezynfekcji rak w strefach przetwarzania 
żywności o działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym. Produkt o wysokiej zawartości 
alkoholu, nie zawierający środków zapachowych i sztucznych barwników i składników 
drażniących skórę i alergenów. Pojemność opakowania 0,5litra. 

    
Opak. 

25   

  

25. Ścierka z mikrofibry, skutecznie usuwająca  brud, tłuszcz i kurz. Nie pozostawiająca smug, 
czyszcząca na mokro i sucho. Wymiar:40 x 40 

szt. 60   
  

26. 
Ściereczka ostra-szorstka do szorowania mocno zabrudzonych powierzchni garnków, 
patelni i innych naczyń, do wielokrotnego użytku – usztywniana żywicą. 
 

szt. 30   

  

27. 
Gąbki do mycia naczyń MAXI – wykonane z trwałej, gęstej pianki oraz warstwy ściernej. 
Przeznaczone do mycia mocno zabrudzonych powierzchni, garnków, naczyń. 
Opakowanie:  5 sztuk. 

Opak. 5   

  

28. Ściereczka domowa. Wykonana z wiskozy, nadająca się do czyszczenia mebli ,blatów 
kuchennych, sprzętu AGD, parapetów. Opakowanie – 3szt. 

Opak. 100   
  



 
          

29. 
Ścierka kuchenna. Wykonana z materiału:100% len. Wymiar:50 x 70 

szt. 20   
  

30. Ścierka do podłogi – szara. Wymiary 60 x 60. szt. 4     

31. Czyściwo przemysłowe. Wykonane z celulozy z recyklingu 2-warstwowe,niebieskie, 
wielokrotnego użytku ,nie pozostawia smug. 

szt. 20   
  

32. Druciak spiralny maxi. Wykonany ze stali nierdzewnej ,czyszczący mocno zabrudzone 
naczynia kuchenne.   

szt. 45   
  

33. Zmywak kuchenny do teflonu nie rysuje delikatnych powierzchni. Srebrny lub złoty. szt. 70     

34 Mop sznurkowy. Wykonany z bawełnianego sznurka ,duży-puszysty.  
 

szt. 15   
  

35. Mop płaski. Nakładka do mopa,  bawełniana, długość 60 cm. szt. 100     

36.   Miotła - szczotka do zamiatania na kołek w oprawie z lakierowanego lub bejcowanego 
drewna z włosiem mieszanym, z gwintem na kij. Długość szczotki 30cm.  

szt. 20   
  

37. 
Płyn – wybielacz. Środek przeznaczony do czyszczenia i dezynfekcji instalacji sanitarnych, 
porcelany, emalii, skutecznie usuwa zabrudzenia i rozjaśnia czyszczone powierzchnie typu 
ACE lub równoważny. Pojemność opakowania: 1 litr. 

Opak. 7   

  

38. Worki do odkurzacza  
TYP IZ – 3000.0055  - opak. 5 sztuk  

Opak. 13   
  

39. Reklamówki – rozmiar duży (opak. 100 sztuk) Opak. 12     

40. Woreczki śniadaniowe 
 14/4/26 (opak. 1000 sztuk) 

Opak. 13   
  

41. Woreczki śniadaniowe 
 18/4/35 (opak. 1000 sztuk) 

Opak. 20   
  

42. Płyn-żel kamień i rdza. Środek do usuwania kamienia i rdzy ,dezynfekcji i ochrony przed 
osadzaniem się kamienia i rdzy typu Cilit lub równoważny. Pojemność opakowania 450ml 

Opak. 170   
  

43. Szczotka drewniana do szorowania podłogi na kij. szt. 3     

44. Szczotka do szorowania garnków ,,żelazko”. szt. 3     

45. Zmiotka z szufelką do zamiatania. Wykonana z lekkiego plastiku ze sztucznym włosiem 
 i gumowym wykończeniem szufelki. 

szt. 25   
  

46. Płyn uniwersalny. Środek antybakteryjny do czyszczenia uporczywego brudu i tłuszczu. 
Pozostawiający  długotrwały zapach i czyste lśniące powierzchnie. 

Opak. 2   
  



 Pojemność opakowania 5 litrów. 

47. 
Płyn do paneli. Środek do czyszczenia, ochrony i nabłyszczania laminowanych paneli 
podłogowych, chroniący przed zarysowaniami ,wnikaniem wilgoci, tworzący 
antypoślizgową powłokę typu Pronto lub równoważny. Pojemność opakowania 5 litrów. 

Opak. 8   

  

48. Udrażniacz w granulkach do rur. Środek do chemicznego udrażniania rur i syfonów typu 
Kret lub równoważny. Pojemność opakowania 500g. 

Opak. 7   
  

       50. 
Płyn do podłóg. Środek do mycia i odtłuszczania każdego rodzaju podłóg o właściwościach 
antypoślizgowych typu Solnet lub równoważny. Pojemność opakowania 5 litrów. 

 
 

Opak. 
6   

  

51. Kpl do szorowania WC szt. 15     

52. Kij-trzonek do miotły. Długi drewniany z gwintem. szt. 12     

53. Płyn do nabłyszczania elementów z chromoniklu /stołów, pieca/ szt. 2     

54. Odkamieniacz do zmywarki. Pojemność opakowania 5 litrów. Opak. 2     

55. Płyn do mycia piekarników i grilli  z tłuszczu. Pojemność opakowania 5 litrów. Opak. 1     

56. Płyn do zmywarki 
Pojemność opakowania 20 litrów. 

Opak. 2   
  

57. Nabłyszczacz do zmywarki. Pojemność opakowania 5 litrów. Opak. 3     

58. Mop do zamiatania (80 cm niebieski)     szt. 7     

59 Odświeżacz stojący żel fresh  szt. 200     

60. Odświeżacz powietrza spray o różnych kompozycjach zapachowych. szt. 5     

61. Kosz na śmiecie 20 l szt. 20     

63. 
Preparat do dezynfekcji rąk. Środek na bazie alkoholu o działaniu bakteriobójczym i 
wirusobójczym, gotowy do użycia bez spłukiwania, do powszechnego stosowania. Produkt 
typu Spirigel Complete lub równoważny. Pojemność opakowania 5 litrów. 

Opak. 20   

  

64. 

Preparat do dezynfekcji powierzchni. Środek na bazie alkoholu dezynfekujący, zabijający 
bakterie, wirusy ,drożdże, pleśnie, rozpuszczający tłuszcz, bez spłukiwania, bezpieczny dla 
powierzchni i środowiska typu Spirafan Speed lub równoważny. Pojemność opakowania 5 
litrów.  

Opak. 1   

  

65. Ścierka do mycia okien i luster bez smug 40 x 40 szt. 5     

66 Wiadro do mopa z wyciskaczem  szt. 3     



67 Rękawice kuchenne, odporne na wysokie temperatury szt. 4     

68 Miotła uliczna zdrewnianym korpusem i długim włosiem PCV z trzonkiem szt. 4     

69 Obrus włókninie, cerata gruba na metry w rolce szer. 140 cm x 20 mb mb 20     

70 Ściągaczka gumowa do wody, wzmacniana, wysokiej jakości warga 75 cm szer. szt. 2      

                                                                                                                                                                                          RAZEM 
……….... 

  

 

* W przypadku opakowań większych należy przeliczyć wymaganą ilość przez Zamawiającego i wpisać właściwą wartość 

 

Sokołów Młp. …….03.2022  

                                                                                                                             Podpis oferenta 


