
Załącznik nr 1.1.

Pakiet 1

Lp Opis przedmiotu zamówienia Jednostka miary  Szacunkowa ilość 
jedn.miary 

Cena jednostki 
miary

netto w zł

Stawka VAT 
w %

 Wartość netto 
w zł 

 Wartość brutto 
w zł 

 Nazwa handlowa
/Wytwórca

1
Ręcznik papierowy do systemu autocut, w którego posiadaniu jest Zamawiający. Szerokość - Długość około 
0,205x220m. Średnica rolki ok. 19cm. Średnica rdzenia ok. 4 cm. Gramatura ok. g/m2: 16,5. Materiał: celluloza. 
Warstwy: 2.

szt. 1060

2 Ścierka z mikrofazy, skład 80% polyester, 20% polyamide. Kolor: czerwony, niebieski, zółty. Temperatura prania 95 
℃. Wymiar ok. 40x40xm, Gramatura ok. 230g/m2 szt. 850

3

Typ mopa: płaski 40cm posiadający dwie kieszenie, wymiary przed praniem zew. dł.ok. 460mm, szer. ok. 170mm, 
wymiary przed praniem wew. dł. ok. 410mm, szer. ok. 125mm, Materiał: poliester 100%, Kieszenie: kieszenie z 
wszytym wkładem piankowym ok. 15 mm – usztywniającym kieszeń, posiadające odpływy na wodę/ trójkątne 
wcięcia u podstawy, Wymiary kieszeni: wymiary kieszeni: szerokość ok. 125mm, głębokość ok. 75mm
Nadruk: logo producenta + piktogramy/przepis prania - umieszczone na jednej z dwóch kieszeni Wszywka: 
wszywka posiadająca informacje: data produkcji/ nazwę/logo odbiorcy
Temp. Prania: 95℃. Oznakowanie: wszyte 4 kolorowe lamówki/wszywki
Wytrzymałość: 300 cykli prania. Wykurcz nakładki: max 2,5%. Zastosowanie: mop przeznaczony do mycia i 
dezynfekcji wszelkich powierzchni podłogowych. Zamawiający wymaga aby każda nakładka miała wszywkę z 
nazwą obiektu. 

szt. 100

4

Typ mopa: płaski kieszeniowy 40cm, Rozmiar: długość zewnętrzna: ok. 430 mm, długość wewnętrzna: ok. 410 mm, 
szerokość zewnętrzna: ok. 147 mm, szerokość zewnętrzna: ok. 127 mm, Skład Przędzy: bawełna 70%, poliester 
30%, Skład Przędzy: bawełna 70%, poliester 30%. Obszycie: wewnątrz mopa pętelki, na obrzeżach pętelki 
przecięte, Pętle: przeszyte do podstawy za pomocą 4 par ściegów na środku oraz 2 na krawędziach nakładki 
pojedyncza pętelka jest to skręt 6 nitek przędzy, System mocowania: kieszeniowy
Kieszeń z wszytym wkładem piankowym ok. 20 mm - usztywniającym kieszeń, Rozmiar Kieszeni: głębokość: ok. 70 
mm /szerokość: ok. 130 mm, Nadruk: logo producenta + piktogramy/przepis prania - umieszczone na jednej z 
dwóch kieszeni, Wszywka: wszywka posiadająca informacje: data produkcji/ nazwę/logo odbiorcy, Oznakowanie: 
wszyte 4 kolorowe lamówki/wszywki, Lamówka: lamówka włókninowa w kolorze niebieskim wszyta na całej 
długości mopa po dwóch jego stronach, Wytrzymałość: 300 cykli prania, Wykurcz nakładki: max 2,5%, 
Zastosowanie: mop przeznaczony do mycia i dezynfekcji wszelkich powierzchni podłogowych. Zamawiający 
wymaga aby każda nakładka miała wszywkę z nazwą obiektu. 

szt. 250

5

Nakładka na mopa kompatybilna z posiadanymi przez zamawiającego stelażami Vileda ultraspeed Trio Mop. 
Skład: obszycie tylne: 100% poliester. Włókna(beżowe): 75%bawełna, 20%poliester, 5% wiskoza. Włókna szare: 
70% poliester, 30 % bawełna. Włókna(białe):  100 % mikrowłokna poliesterowe. Maks. chłonność 295 ml. Maks. 
temperatura prania 95℃.

szt. 40

6 Zestaw  do mopa: drążek i uchwyt do nakładek kompatybilny z posiadanymi przez zamawiającego wózkamiVileda. szt. 12

7 Zestaw do sprzątania (zmiotka + łopatka) szt. 50

8 Kubki plastikowe, pakowany po 100 sztuk o pojemności 200ml op. 206

9 Szczotka typu żelazko, platkikowa rękojeść, mocne wytrzymałe włosie, długość szczotki min 15 cm szt. 27

10 Szczotka ryżowa do szorowania na kiju, z drewnianym kijem oraz gwintem umożliwiającym wkręcane mocowanie 
kija do szczotki szt. 22

11

Zestaw: ściągaczka do podłogi z drążkiem aluminiowym. Składa się z listwy wykonanej z tworzywa sztucznego, na 
której mocowana jest specjalna, trwała pianka służąca do usuwania wody z dużych powierzchni podłogowych. 
Ściągaczka wykonana jest z materiałów odpornych na korozję. Do wykorzystania w miejscach, gdzie występują 
duże ilości wody np. myjnie, zakłady przemysłowe. Przydatny także przy stripowaniu i akrylowaniu podłóg

szt. 14

12 Mata łazienkowa antypoślizgowa w wałku a 25 m szt. 8

13 Zmywak do teflonu. Gąbka powleczona delikatnym materiałem umożliwiającym czyszczenie bez zarysowań w 
kolorze np.złotym lub srebrym, dopuszcza się inne kolory. Wymiary ok. 12cm x 8cm x 3 cm szt. 40

Razem:

Zamawiający informuje, że jest w posiadaniu dozowników systemu autocutna, stąd ręczniki znajdujące się  pozycji 
nr 1 , zaoferowane przez wykonawcę muszą być kompatybilne z posiadanymi dozownikami. 

…………………………………………………..

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY



Załącznik nr 1.1.

Pakiet 2  

Lp Opis przedmiotu zamówienia Jednostka miary  Szacunkowa ilość 
jedn.miary 

Cena jednostki 
miary

netto w zł

Stawka VAT 
w %

 Wartość netto 
w zł 

 Wartość brutto 
w zł 

 Nazwa handlowa
/Wytwórca

1 Papier toaletowy  szary 40 m w rolce op.a 8 szt.     op. 2070

2

Papier toaletowy typu JUMBO  średnica rolki: ok. 19 cm, szerokość rolki ok. 9 cm
kolor papieru: szary
typ: makulaturowy, gofrowany
warstwy: 1
długość: ok. 120 mb

szt. 7210

Razem:

…………………………………………………..

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 1.1.

Pakiet 3  

Lp Opis przedmiotu zamówienia Jednostka miary  Szacunkowa ilość 
jedn.miary 

Cena jednostki 
miary

netto w zł

Stawka VAT 
w %

 Wartość netto 
w zł 

 Wartość brutto 
w zł 

 Nazwa handlowa
/Wytwórca

1 Zasłony prysznicowe tekstylne, przyjemne w dotyku. Rozmiar  150 szerokość, 200 długość. szt. 60

2 Pojemnik na mydło 500 ml szt. 10

3 Kosz na śmieci z pedałem 15l wykonany z tworzywa sztucznego szt. 100

4 Kosz na śmieci z pedałem 25l wykonany z tworzywa sztucznego szt. 100

5 Kosz na śmieci do segregacji (komplet - trio) 40l szt. 7

6 Kosz na bielizne o pojemności min 150l, powierzchnia dziurkowana z pokrywą szt. 15

Razem:

…………………………………………………..

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 1.1.

Pakiet 4  

Lp Opis przedmiotu zamówienia Jednostka miary  Szacunkowa ilość 
jedn.miary 

Cena jednostki 
miary

netto w zł

Stawka VAT 
w %

 Wartość netto 
w zł 

 Wartość brutto 
w zł 

 Nazwa handlowa
/Wytwórca

1
Tablica ostrzegawcza z tworzywa sztucznego w kolorze żółtym z polskim napisem oraz znakiem ostrzegawczym 
"Uwaga ślisko". Odpowiednia do wykorzystania podczas prac porządkowych lub konserwacji powierzchni w 
miejscach publicznych.

szt. 15

FORMULARZ CENOWY

FORMULARZ CENOWY

FORMULARZ CENOWY

…………………………………………………..
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)



Załącznik nr 1.1.

Pakiet 5  

Lp Opis przedmiotu zamówienia Jednostka miary  Szacunkowa ilość 
jedn.miary 

Cena jednostki 
miary

netto w zł

Stawka VAT 
w %

 Wartość netto 
w zł 

 Wartość brutto 
w zł 

 Nazwa handlowa
/Wytwórca

1

Myjka do mycia okien, szyb typu KARCHER WV 5 Plus,zasilana akumulatorem. Szerokość ssawki ok. 280 mm, 
zbiornik na brudną wodę - ok. 100 ml, długość ładowania min. 3,5 h, długość pracy min. 35 min. Rozmiary (dł x 
szer x wys) ok. 125 x280 x325 mm. Wyposażenie; akumulator, ładowarka, spryskiwacz z padem z mikrofibry, 
ssawka duża, środek do czyszczenia okien.Gwarancja 24 miesiące

szt. 5

…………………………………………………..

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 1.1.

Pakiet 6

Lp Opis przedmiotu zamówienia Jednostka miary  Szacunkowa ilość 
jedn.miary 

 Cena jednostki 
miary

netto w zł 

Stawka VAT 
w %

 Wartość netto 
w zł 

 Wartość brutto 
w zł 

Nazwa handlowa
/Wytwórca

1 Czajnik bezprzewodowy moc 2200 W, pojemność 1,7 litra, wskaźnik poziomu wody, automatyczne wyłaczenie po 
zagotowaniu. szt. 20

2 Grzejnik elektryczny. Moc grzewcza 2000 W. 9 żeberkowy radiator. Regulowany termostat. Zabezpieczenie prtzed 
przegrzaniem. szt. 5

3 Żelazko- moc 2200W, funkcja mocy parowania, lampka kontrolna pracy szt. 4

Razem:

…………………………………………………..
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

FORMULARZ CENOWY


