
L.p. Przedmiot zamówienia
Nazwa handlowa, 

kod, producent

Cena 

jednostko

wa netto

Ilość Jednostka Wartość netto
Stawka 

VAT [%]
Wartość brutto

1

Środek do pielęgnacji mebli w spreyu. Środek czyszcząco-

pielęgnujący, chroniący przed plamami z wody,

zabrudzeniami oraz zaciekami, pozostawiający na

powierzchni połysk (op.400 ml)

250 op.

2

Mleczko do czyszczenia różnych rodzajów powierzchni

gładkich tj. stali nierdzewnej, ceramiki, kuchenek, glazury i

terakoty, kafelków, emalii, porcelany, zlewozmywaków,

wanien itp.. Skutecznie usuwający tłuste zabrudzenia, naloty

kamienia wodnego i rdzy, resztki mydła oraz przypalone

tłuste zabrudzenia,nadające połysk, nie rysuję,

pozostawiające świeży, cytrynowy zapach. Nie

pozostawiające smug i zacieków. Zawierające w swoim

składzie: anionowe i niejonowe środki powierzchniowo-

czynne- poniżej 5%, mydło - poniżej 5%, środki

konserwujące: mieszanina 5 5-chloro-2 metylo 2H- izotiazol-

3-on i 2 -metylo-2H-izotiazol-3-on, 2-bromo-2-nitropropano-

1,3-diol, kompozycja zapachowa, etoksylowane alkohole C9-

11:2-5 pH ok. 10,0, gęstość 1,30g/cm3 +/- 0,01. op. 650 g

450 op.

3
Proszek do szorowania, silnie zabrudzonych powierzchni w

kuchni oraz sanitariatach - typu IZO (op.500 ml)
300 op.

4

Preparat do mycia szyb, luster oraz innych powierzchni

szklanych. Szybko wysychający i skutecznie myjący bez

pozostawiania smug. Pozostawiającyh przyjemny zapach.

Posiadający właściwiści abtystatyczne, gotowy użycia.

Zawierający w składzie: anionowe środki powierzchniowo-

czynne, alkohol izopropylowy, anionowe związki

powierzchniowo-czynne, kompozycja zapachowa, barwnik

pH 8,5+/-0,5, gęstość 0,99-1,00g/cm3. op. 500 ml ze

spryskiwaczem.

120 op.
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Środki czyszcząco-konserwujące do powierzchni i sprzętu oraz naczyń kuchennych



5

Preparat do mycia szyb, luster oraz innych powierzchni

szklanych. Szybko wysychający i skutecznie myjący bez

pozostawiania smug. Pozostawiającyh przyjemny zapach.

Posiadający właściwiści abtystatyczne, gotowy użycia.

Zawierający w składzie: anionowe środki powierzchniowo-

czynne, alkohol izopropylowy, anionowe związki

powierzchniowo-czynne, kompozycja zapachowa, barwnik

pH 8,5+/-0,5, gęstość 0,99-1,00g/cm3. op. 5 l. kanister

40 op.

6

Płyn do mycia naczyń stołowych i sprzętu kuchennego, 

przeznaczony do mycia ręcznego, rozpuszczający tłuszcze i 

zabrudzenia białkowe. Posiadający przyjemny zapach lub 

bezzapachowy, nieuczulający, łagodny dla skóry rąk. 

Zawierający anionowe związki powierzchniowo-czynne i 

amfoteryczne związki powierzchniowo-czynne pH6,5-7,5;.  

(op.500 ml, butelka)

300 op.

7

Płyn do mycia naczyń stołowych i sprzętu kuchennego, 

przeznaczony do mycia ręcznego, rozpuszczający tłuszcze i 

zabrudzenia białkowe. Posiadający przyjemny zapach lub 

bezzapachowy, nieuczulający, łagodny dla skóry rąk. 

Zawierający anionowe związki powierzchniowo-czynne i 

amfoteryczne związki powierzchniowo-czynne pH6,5-7,5; 5 

litrów - kanister. 

320 op.

8

Żel do czyszczenia i wybielania sanitariatów: muszli

klozetowych, pisuarów, wanien, umywalek, brodzików,

zlewów, odpływów, koszy i pojemników na odpady.

Neutralizuje nieprzyjemne zapachy i usuwa przebarwienia

wywołane obecnością grzybów. Preparat gotowy do użycia,

zawierający w swoim składzie; niejonowe środki

powierzchniowo-czynne, podchloryn sodu, wodorotlenek

sodu , tlenek alkilodimetyloaminy, alkohol izopropylowy,

niejonowe związki powierzchniowo-czynne pH 13+/- 0,5,

gęstość 1,06 +/ - 0,01g/cm3. op. 750 ml 

2000 op.

9
Kostka zapachowa do WC , zawieszana na muszlę

ustępową
1100 szt.



10

Preparat o zapachu zielonej herbaty, przeznaczony do

czyszczenia, polerowania, konserwacji powierzchni ze stali

nierdzewnej, aluminium, stali galwanizacyjnej, usuwający

brud, nadający połysk, posiadający właściwości

natłuszczające, barwa preparatu-transparentny. Chroni

przed rdzą oraz procesem oksdacji metalu. Zalecany do

usuwania odcisków, smug oraz plam. pH 8+/-0,5, gęstość

0,87+/-0,01g/cm3. Skład d-Limonen < 0,2%, linalool < 0,2% 

aldehyd α-heksylocynamonowy <0,2%, niezawiera benzyny.

op. 500 ml ze spryskiwaczem.

25 op.

11

Pianka do mycia powierzchni sanitarnych o przyjemnym

owocowym zapachu. Przeznaczona do mycia kabin,

brodzików, osłon plastikowych i szklanych, armatury

łazienkowej, kochennej, usuwa rdzę, osady kamkienne,

naloty z mydła oraz tłustego brudu. Nadaje przyjemny

zapach. Posiada właściwości antybakteryjne. Może być

stosowany przed lub po zastosowaniu środków

dezynfekcyjnych. Skład : kwas amidosulfonowy,

alkilopoliglukozyd, niejonowe związki powierzchniowo

czynne, rozpuszczalniki rozpuszczalne w wodzie,

kompozycja zapachowa, barwnik pH 1,5 +/- 0,5, gęstość

1,005-1,020g/cm3. Kolor płynny jasnoczerwony op. 500 ml

ze spryskiwaczem

200 op.

12 Denaturat (op.500 ml) 40 op.
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