
Załącznik nr 2
do zapytania ofertowego nr 2801.12.2022

Formularz cenowy

Do zapytania ofertowego znak sprawy: ZPO.2801.12.2022 z dnia 18.11.2022 r. dotyczące
postępowania na dostawę środków czystości i artykułów chemicznych do Zespołu Placówek
Oświatowych w Dysie i Oddziału Zamiejscowego w Nasutowie.

Dostawy mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu ( podane ilości artykułów są ilościami planowanymi i w zależności od
potrzeb mogą ulec zmianie).
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1. Tabletki solne do uzdatniania wody
– 25 kg
Skład surowcowy : chlorek sodu NaCl

4 szt.

2. Profesjonalny płyn do czyszczenia
pieców konwekcyjno- parowych –
10 l

4 szt.

3. Profesjonalny preparat do mycia

grilli i pieców – 1 l

6 szt.

4. Profesjonalny preparat do
nabłyszczania i polerowania stali
nierdzewnej- 0,5 l

6 szt.

5. Profesjonalny płyn do dezynfekcji
powierzchni mających kontakt z
żywnością w tym lodówek -0,5 l

40 szt.

6. Uniwersalny środek do mycia i
dezynfekcji podłoży wodoodpornych
bez rozcieńczania – 5l

10 szt.

7. Tabletki do zmywarki 200 szt 2 szt.

8. Odtłuszczacz do szkła spray ( płyty
indukcyjne iceramiczne, szkło
ścienne, okapy, lampy) 500 ml

15 szt.

9. Odświeżacz powietrza i neutralizator
zapachów Profimax , ph 5-7 500 ml

25 szt.

10. Urządzenia sanitarne bieżące
czyszczenie Profimax ,ph<2, 5l

20 szt.



11. Preparat dezynfekujący do rąk ( żel
do wcierania) – 0,5 l

12 szt.

12. Profesjonalny preparat do mycia
naczyń w zmywarkach
gastronomicznych-20 l

6 szt.

13. Ajax Płyn do czyszczenia uniwersalny ( 5
litrów)

80 szt.

14. Ręcznik ZZ Premium ZZC2302 (

opakowanie 20 szt. ) kolor: biały, opakowanie:

20x150 listków, rozmiar: 23 cmx25 cm, materiał:
celuloza, ilość warstw: 2

2000 szt.

15. Papier toaletowy Zefir Big Rola c100,
PPC2001 , ( opakowanie 12 szt. ) kolor:

biały, opakowanie: A12, rozmiar: 100mb, materiał:
celuloza, ilość warstw: 2

2500 szt.

16. Silux WC gel acid- usuwanie kamienia

i rdzy ( 750 ml)

50 szt.

17. Płyn do naczyń Ludwik ( 5 litrów) 30 szt.

Mydło w płynie antybakteryjne ( 5
litrów)

80 szt.

18. Proszek do szorowania AJAX ( 500 g) 10 szt.

19. Mleczko do czyszczenia Cif ( 750ml) 40 szt.

20. Worki LDPE na śmieci 80 l ( 25 szt. = 1

opakowanie)

10 szt

21. Worki LDPE na śmieci 35 l ( 25 szt. = 1

opakowanie)

100 op.

22. Worki LDPE na śmieci 60 l (25 szt. = 1

opakowanie)

100 op.

23. Worki LDPE na śmieci 120 l ( 25 szt. =

1 opakowanie)

200 op.

24. Ścierka jednorazowa fizelina na rolce 10 szt.

25. Woreczki HDPE 14X4X32 (1000 szt. =
1 opakowanie)

30 op.

26. Worki do odkurzacza
ELECTROLUX/PHILIPS ELMB01K

10 op.



( 1 opakowanie = 4 szt.)

27. Szczotka do zamiatania 40 cm 10 Szt.

28. Ściereczki mikrofibra  30 cmx 30 cm (
5 szt.)

100 szt.

29. YPLON Lavatory cleaner ( palemka) –
żel do czyszczenia toalet ( 1litr)

30 szt.

30. Kij do szczotki  drewniany ( 120 cm) 10 szt.

31. Domestos Płyn Czyszcząco

Dezynfekujący Zagęszczony Pine (5 L)
<5% związki wybielające na bazie chloru, niejonowe

środki powierzchniowo czynne, mydło, kompozycja

zapachowa, Zawiera substancję czynną: podchloryn

sodu: 4,5 g / 100 g (aktywny chlor 4,28%)

20 szt.

32. Serwetki jednorazowe białe
jednowarstwowe ( 1000 szt)

50 szt.

33. Kret Żel do udrożniania rur (500 g ) 20 szt.

34. Clin Windows & Glass Płyn do mycia

powierzchni szklanych ( 5000 ml )<5%

anionowe środki powierzchniowo czynne, kompozycja

zapachowa, Benzisothiazolinone,

Methylisothiazolinone

6 szt.

35. Papier do pieczenia 50 m 2 szt.

36. Druciak z elastycznych włókien

plastikowych duży (3 szt.)

30 szt.

37. Zmywak kuchenny JAN NIEZBĘDNY

duży op.5szt.

50 szt.

38. Zmywak kuchenny JAN NIEZBĘDNY
średni op.5szt.

50 szt.

39. Zmywak kuchenny JAN NIEZBĘDNY
mały op.5szt.

40 szt.

40. Odświeżacz powietrza spray ( 500
ml)

50 szt.

41. Odświeżacz powietrza żel ( 500 ml) 10 szt.

42. Pronto Płyn Do Mycia Podłóg I Mebli

Drewnianych 5W1, ( 750 ml)

20 szt.



43. Pronto Jaśmin spray przeciw kurzowi

( 250ml )

15 szt.

44. Rękawice nitrylowe, bez pudrowe M (
100 szt.)

100 szt.

45. Rękawice nitrylowe, bez pudrowe S (
100 szt.)

30 szt.

46. Rękawice nitrylowe, bez pudrowe L (
100 szt.)

20 szt.

47. Rękawice gospodarcze  PACLAN do

mycia

naczyń M (elastyczne, bawełniana

podszewka)

15 szt.

48. Rękawice gospodarcze  PACLAN do

mycia

naczyń S (elastyczne, bawełniana
podszewka)

10 szt.

49. Rękawice gospodarcze  PACLAN do

mycia

naczyń L (elastyczne, bawełniana
podszewka)

10 szt.

50. Vanish Pranie Mechaniczne Szampon

Do Dużych Powierzchni Dywanowych

( 500 ml)

15 szt.

51. HENKEL Proszek do prania E Color 80 kg

52. E White proszek do prania do białego 40 kg

53. Wkład do mopa bawełna 40 cm 15 szt.

54. Mop Wileda ultra max 40 cm 10 szt.

55. Mop kieszeń 100 cm dust akryl 4 szt.

56. Sidolux Professional do silnych

zabrudzeń 0,5 l

50 Szt.

57. Folia aluminiowa 50 m 4 Szt

58. Folia spożywcza 50 m 10 szt

59. Szczotka do WC komplet 10 Szt.



Razem wartość brutto:

Wszystkie produkty służą żywieniu dzieci i muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z

dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom

i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze

stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach § 2.1 pkt. 2 ppkt. 3

rozporządzenia.

* zastosowane w opisie przedmiotu zamówienia znaki towarowe i/lub pochodzenie artykułów

spożywczych służą do określenia parametrów technicznych, standardów, właściwości, jakości,

przydatności towaru jakimi powinny charakteryzować się wchodzące w skład przedmiotu zamówienia

artykuły spożywcze. Wykonawca składając ofertę może oferować artykuły spożywcze równoważne

do wskazanych za pomocą znaków towarowych i/lub pochodzenia. Artykuły równoważne muszą
cechować się nie gorszymi właściwościami i parametrami niż artykuły spożywcze opisane przez

Zamawiającego. Udowodnienie równoważności oferowanych artykułów spoczywa na Wykonawcy.

data i podpis osoby upoważnionej


