
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

Worki foliowe 35 l – grube czarne,  nieprzezroczyste, odporne na wilgoć i środki chemiczne, z trwałym i dokładnym spawem, dobra 
wytrzymałość folii na przekłucia, zerwania i obciążenia podczas przenoszenia z kosza, 50szt/rolka op. 1 000

2

Worki foliowe 35 l – grube niebieskie,  nieprzezroczyste, odporne na wilgoć i środki chemiczne, z trwałym i dokładnym spawem, dobra 
wytrzymałość folii na przekłucia, zerwania i obciążenia podczas przenoszenia z kosza, 50szt/rolka op. 100

3

Worki foliowe 35 l – grube czerwone,  nieprzezroczyste, odporne na wilgoć i środki chemiczne, z trwałym i dokładnym spawem, dobra 
wytrzymałość folii na przekłucia, zerwania i obciążenia podczas przenoszenia z kosza, 50szt/rolka op. 100

RAZEM:

…………………………………………………..

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

WORKI FOLIOWE



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
Papier toaletowy  szary 41.5 m szerokość rolki 9cm, gramatura 39.5,  waga 14- 14.5g w rolce opakowanie a 8 szt  op. 735

2
Papier toaletowy JUMBO 2-warstwowy bielony 65%  dł.rolki 108m  wysokość 90 mm z wytłoczeniem pakowany po             12 szt szt. 10 020

RAZEM:

Zamawiający wymaga dostarczenia nieodpłatnie na czas trwania umowy dozowników na papier toaletowy kompatybilnych z 
pozycją nr 2 - ok.120 szt

…………………………………………………..

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

PAPIER TOALETOWY



Załącznik nr 1.1

Pakiet 4 POJEMNIK PLASTIKOWY 

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

Pojemnik plastikowy z pokrywą, w pełni odporny na działanie środków do dezynfekcji. Zawiera wewnątrz podziałkę oraz uchwyty 
ułatwiające przenoszenie. W środku perforowana tacka ułatwiająca wyjmowanie narzędzi
nakładka dociskająca ułatwiająca całkowite zanurzenie narzędzi w roztworze. Wyrób medyczny kl. 1, posiada znak CE. Wymiary: 
395x260x155mm.

szt. 2

…………………………………………………..

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY



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
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. 24

…………………………………………………..

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

TABLICA OSTRZEGAWCZA 



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
Zasłona prysznicowa wykonana z materiału tekstylnego, który w 100 % nie przepuszcza wody. Można ją prać w pralce lub spryskać 
wodą, materiał nie blaknie,nie odbarwia się. Wymiary 180x200. W zestawie 12szt zawieszek. szt. 124

2
Ścierka z mikrofazy, skład 80% polyester, 20% polyamide. Kolor: czerwony, niebieski, zółty. Temperatura prania 95 stopni. Wymiar 
40x40xm, Gramatura 230g/m2 szt. 730

3

Nakładka na mopa bez nadruku/posiadająca wszywkę/metkę z danymi: nazwa producenta, piktogramy, nazwa odbiorcy idealna do 
mycia i dezynfekcji gładkich powierzchni tj. panele, płytki, wykładziny itp. Optymalna absorpcja wody oraz właściwości eliminujące tarcie 
zapewniają doskonałe rezultaty już przy użyciu małej ilości wody oraz preparatów myjących. Wyjątkowo gęsta i mięsista struktura 
dobrze wychwytuje kurz i zabrudzenia zatrzymując je w materiale. Posiada cztery kolorowe wszywki umożliwiające oznaczenie 
przeznaczenia w zależności od rodzaju sprzątanych pomieszczeń. Posiada kieszeniowy system mocowania (kieszonki usztywnione 
specjalną wkładką) oraz system zakładek w kształcie prostokąta wykonany z materiału technicznego. Rogi kieszeni zakończone są 
trójkątnym otworem umożliwiającym odsączanie wody. Skład: 100% mikrofibra 

szt. 110

4

Nakładka bawełniana przeznaczona do mycia i dezynfekcji wszelkich zmywalnych powierzchni podłogowych. Posiada system 
mocowania za pomocą prostokątnych zakładek wykonanych z materiału technicznego, oraz system kieszeniowy. System zakładek  
umożliwia bezdotykowe wyciskanie nakładki. Kieszenie wzmocnione/usztywnione wszytą dodatkową pianką umożliwiającą również 
lepsze „wsuwanie” stelaża/deski ,lamówka czerwona wszyta na całej długości/krawędzie dłuższe mopa wzmacniająca mopa, 
mop bez nadruku/posiadający wszywkę/metkę z danymi: nazwa producenta, piktogramy, nazwa odbiorcy)Bawełniane pętelki myjące 
przyszyte są do płóciennej podstawy za pomocą 4 par ściegów na środku oraz 2 na krawędziach nakładki. Skład: 100% bawełna   

szt. 370

5
Zestaw do mopa: drążek i uchwyt do nakładek kompatybilny z posiadanymi przez  zamawiającego wózkami Vileda.

szt. 10

6

Nakładka na mopa kompatybilna z posiadanymi przez zamawiającego stelażami Vileda ultraspeed Trio Waga: 170g , Włókna(beżowe): 
75%bawełna, 25%poliester. Włókna szare: 70% poliester, 30 % bawełna. Włókna(białe):  100 % mikrowłokna poliesterowe, 
Mop tkany nie naszywany, 15 rzędów tkań na korpusie/podstawie + obszycia zewnętrzne, 
Mop pętelkowy (na podstawie pętle na obrzeżach pętle), 4kolorowe wszywki, 
lam.czerwona wszyta na całej długości/krawędzie dłuższe mopa wzmacniająca mopa, 
mop bez nadruku/posiadający wszywkę/metkę z danymi: nazwa producenta, piktogramy, nazwa odbiorcy) 

szt. 50

7

Zestaw do mycia podłóg :Kij aluminiowy 140cm, średnica 23,5mm, grubość ścianki profilu 0,9mm
Otwór zabezpieczający - 1,5cm od podstawy (otwór do mocowania uchwytu mopa), rączka w kolorze niebieskim, aluminium 
anodowane, rączka tworzywo ABS - posiadająca otwór do zawieszenia kija:•Stelaż dwusystemowy STW40 
Waga: 530g, wymiar: długość 39,5 cm,  szerokość w najgrubszym miejscu 11cm, stelaż kompatybilny z mopami dwusystemowymi 
posiadającymi kieszenie i uchwyty/zakładki w kształcie prostokąta, 
Kolor niebiesko-czerwony, 
posiada od spodu(strona myjąca) dodatkowe wypustki uniemożliwiające przesuwaniu się/zmiany pozycji mopa podczas pracy 

szt. 37

8
Dozownik do mydła w płynie klawiszowy  pojemności 1L wykonany z tworzywa ABS w kolorze białym , przycisk w kolorze grafitowym  
zamykany na kluczyk Szerokość:130 mm Wysokość: 235 mm
Głębokość: 100 mm

szt. 66

9

Uchwyt na papier toaletowy. Możliwość mocowania do ściany za pomocą dwóch wkrętów wkręcanych w kołki rozporowe, które są 
dołączone do dozownika. Otwory do mocowania znajdują się pod zaślepką elementu mocującego.Wymiary uchwytu: dł: 12,5 cm, szer: 
14.5 cm. Rozstaw otworów do mocowania uchwytu:  9,5 cm. Średnica elementu mocującego 2,5 do 2,7cm. 
Wymiary klapki zabezpieczającej papier przed zamoczeniem i samoistnym rozwijaniem się rolki: Długość: 11,5 cm, Szerokość: 11 cm 

szt. 117

10
Kosz na śmieci z pedałem 15l wykonany z tworzywa sztucznego. Wewnątrz kosza znajduje się w pełni wyjmowalny pojemnik z 
uchwytem z tworzywa sztucznego-w pełni dezynfekowalny. Wymiary: 345mm x 305mm x 480mm szt. 95

11
Kosz na śmieci z pedałem 20l wykonany z tworzywa sztucznego. Głębokość 21 cm, Wysokość 45,5 cm, szerokość 33,5 cm, waga 
1,499 kg. szt. 20

12
Zestaw do sprzątania( zmiotka + łopatka)

szt. 49

13
Kubki plastikowe, pakowany po 100 sztuk o pojemności 200ml

op. 503

14
Szczotka typu żelazko, plastikowa rękojeść, mocne wytrzymałe włosie, długość szczotki min 15 cm

szt. 24

15
Szczotka ryżowa do szorowania na kiju, z drewnianym kijem oraz gwintem umożliwiającym wkręcane mocowanie kija do szczotki

szt. 26

FORMULARZ CENOWY

ASORTYMENT GOSPODARCZY



16

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. 10

17
Mata antypoślizgowa w rolce, do ucinania. Produkt wysokiej jakości. Szerokość rolki +- 65cm, Wysokość +- 0,5 mm, 
Materiał 100 % poliester, Antybakteryjna, Antypoślizgowa. Certyfikat OEKO-TEX. Długość na rolce:25m. szt. 8

18
Kosz na bieliznę o pojemności 50-55L. W pełni ażurowa struktura. Wykonany w 100% z polipropylenu, bez żadnych dodatków. 
Średnica - 39 cm, Wysokość -  55-56 cm. Kolor biały. Materiał odporny na działanie preparatów dezynfekcyjnych. szt. 17

19
Pojemnik przezroczysty (nie mleczny), plastikowy z gumową rączką i wylewką. Z zewnętrznej strony umieszczona miarka w skali co 
100ml.  pojemność: 1500ml. Wymiary pojemnika: długość: 22 cm, szerokość: 14 cm, wysokość: 16,4 cm szt. 12

20

Plastikowa pólka narożna trzypoziomowa, z białego plastiku, w pełni dezynfekowalna. Wymiar po całkowitym rozłożeniu: 
Długość – 18,5 cm, szerokość - 17,5 cm, wysokość- 55,5 cm. szt. 40

21
Zmywak do teflonu. Gąbka powleczona delikatnym materiałem umożliwiającym czyszczenie bez zarysowań w kolorze złotym lub 
srebrym. Wymiary 12cm x 8cm x 3 cm szt. 100

22

Plastikowe wiadro z materiału odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych. Wiadro w komplecie z wypukłą pokrywą i plastikową 
rączką. W pokrywie wtopiony plastikowy korek ułatwiający zdjęcie pokrywy. Zamocowana rączka pomaga w przenoszeniu. Całość bez 
elementów metalowych. PRODUKT POSIADA ATEST PZH, Wymiary: 290 x 272 mm, wysokość 281mm. szt. 8

23
Wielofunkcyjny wózek do sprzątania. Wyposarzony w dwa wiadra z prasą do wyciskania. Wyposarzony w trzy kuwety oraz uchwyt z 
workiem na śmieci.. W górnej kuwecie umieszczone cztery wiadra. kpl. 4

24
Szczotka do kabin prysznicowych z nitrylowym włosiem.

szt. 10



25 Miska plastikowa 5 l
szt. 24

26
Termometr z higrometrem, wskazuje aktualną temperaturę powietrza jak i procent wilgotności. Możliwość powieszenia lub postawienia. szt. 14

27 Termometr do lodówki i zamrażalki z zawieszką, łatwy odczyt danych.
szt. 10

28 Naścienny termometr pokojowy- plastikowy.
szt. 25

29 Szczotka do WC
szt. 90

Razem:

…………………………………………………..

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)



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 w roli 2-warstwowy celulozowy (100% celuloza), o szerokości wstęgi 20,5cm i długości 220m,  śnieżnobiały, gofrowany, 
średnica rolki 19cm,  średnica rdzenia 4cm, gramatura: 16,5g/m2/warstwa, waga netto 1,47kg/rolka. szt. 1500

Zamawiajacy wymaga dostarczenia bezpłatnie na czas trwania umowy dozowników Autocat kompatybilnych 
z ręcznikami z pozycji 1. ok 120 szt

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

do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

RĘCZNIKI PAPIEROWE


