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FORMULARZ  CENOWY - ŚRODKI CZYSTOŚCI

Lp. Nazwa artykułu Ilość 
Marka 
(nazwa,

producent)

Cena 
jedn. 
netto

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

1 Papier toaletowy - duży (FI-
19) gat.I, długość min 135 m 21300

2

Papier toaletowy mały - gat. I
miękki i mocny perforowany 
dwuwarstwowy - min. 160 
listków w rolce

24300

3

Papier toaletowy szary 
gofrowany małe rolki, 
średnica- min 100 mm, 
szerokość- min 96 mm, 
długość – min 255m

7200

4

Pojedyncze ręczniki 
papierowe do pojemników, 
składane - gat. I ( op. karton 
4000)długość 

140

5

Ręczniki pap. w rolce, białe 
dwuwarstwowe, szer- min. 20 
cm, długość min 120 mb - 
gat.I

2110

 6 Worki na śmieci - 20 ltr.
 (mocne op.50 szt) -

7 Worki na śmieci - 35 ltr. 
(mocne op. 50 szt) LDPE 1380

8 Worki na śmieci (mocne) - 60 
ltr. (op. 10 szt) LDPE 1960

9
Worki na śmieci (mocne) - 60 
ltr. W rolkach po 25 szt 
LDPE

80

10 Worki na śmieci (mocne) - 
120 ltr ( op. 10 szt) LDPE 2290

 11 Worki na śmieci (mocne) 
-140 ltr.(op. 10 szt) LDPE 180

 12
Worki na śmieci (mocne) - 
160 ltr (op. 10szt) 90x125 
LDPE

790

13 Worki na śmieci (mocne) - 
180 ltr  LDPE 15

 14 Płyn do mycia szyb z 
rozpylaczem typu Window 

1130
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lub równoważny(poj.500 ml.)

 15
Płyn do mycia naczyń typu 
LUDWIK lub 
równoważny( poj. 1 ltr.)

1343

16
Płyn do mycia naczyń typu 
LUDWIK lub 
równoważny(poj. 5 ltr.) 

425

 17 Płyn do mycia wc typu Tytan 
lub równoważny(op. 700 ml.) 2580

 18
Płyn do dezynfekcji wc - typu 
Domestos, Wc Picker lub 
równoważny (op. 750 ml.)

2550

 19
Odkamieniacz do łazienki i 
wc - typu Cilit lub 
równoważny (op. 500 ml. )

2215

 20
Uniwersalny płyn czyszczący 
zapachowy,  typu AJAX lub 
równoważny(poj. 1000 ml.)

1280

 21
Mydło w płynie (poj.5 ltr.) 
typu LAGUNA lub 
równoważne 1255

 22
Odświeżacze powietrza do 
kontaktu typu Air Wick lub 
równoważne, różne zapachy

100

23 Zapas do odświeżaczy 
oferowanych powyżej 20

24
Worki papierowe do 
odkurzacza typu:PROFI   XL 
Pro Line 

190

25 Filtry do odkurzacza 
typu:PROFI   XL Pro Line 4

26 Ssawki do odkurzacza 
typu:PROFI   XL Pro Line 2

27
Ścierki tradycyjne do 
wycierania kurzu wymiary 
40cmx40cm

770

28
Mopy sznurkowe z kijem 
plastikowym z możliwością 
wymiany części myjącej

230

29 Mopy sznurkowe, zapas do 
oferowanych powyżej 200

30 Wiadra do mopa z 
wyciskaczem (poj. 15 ltr.) 90

31 Ściągacze do wody (do 
szyb)25 cm z wyjmowaną i 

30
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wymienną gumą

32 Guma do ściągaczek wody 
25cm- zapas 10

33
Ściągacze do wody (do 
szyb)50 cm z wyjmowaną i 
wymienną gumą

60

34 Guma do ściągaczek wody 50 
cm- zapas 10

35
Miotły korytarzowe oprawa 
plastikowa    szer.60cm. z 
włosia naturalnego

80

36 Szufelki do śmieci - 
metalowe 80

37
Pasta do paneli -  typu 
Sidolux (poj. 500 ml.)lub 
równoważna

70

38

Gąbki kuchenne do naczyń z 
jednej strony gąbka z drugiej 
szorstki zmywak, typu Jan 
Niezbędny(5 szt w op.) lub 
równoważne

540

39 Druciaki do szorowania 
metalowe 220

40 Worki do odkurzacza Zelmer 
ORION 10

41 Filtry do odkurzacza Zelmer 
ORION 2

42 Ssawki do odkurzacza Zelmer 
ORION 1

43 Wiadra do wody plastikowe 
10 ltr. 79

44
Rękawice ochronne, gumowe 
różne rozmiary, typu Paculan 
lub równoważne

1130

45 Rękawice lateksowe 210

46
Rękawice ochronne 
wzmocnione skórą różne 
rozmiary 

40

47

Proszek do prania w pralkach 
automatycznych do bieli - 
typu VIZIR, Pollena (3 kg.) 
lub równoważny

30

48 Proszek do prania w pralkach 
automatycznych do kolorów - 

39
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typu VIZIR, Pollena (3 kg.) 
lub równoważny

49 Proszek do czyszczenia typu 
Ajax (500 g) lub równoważny 250

50

Kostka toaletowa z zawieszką 
do wc, pozostawiająca świeży 
zapach, czyszcząca, chroniąca 
przed osadzaniem się 
kamienia,  typu Domestos lub 
równoważne

650

51 Kostka toaletowa do wc zapas 
do oferowanych powyżej 850

52

Ścierki do mycia podłóg o 
grubym splocie  łatwo 
wchłaniające wodę 50 cmx 60 
cm

730

53 Miotły do zamiatania 
plastikowe 40 cm 76

54 Szufelka ze zmiotką 
plastikowa 61

55 Szczotki do szorowania z 
uchwytem typu „żelazko” 5

56 Kije do szczotek plastikowe 80

57 Kije do szczotek drewniane 55

58 Kosze do śmieci do wc - małe 
5 ltr. 65

59 Kosz na śmieci biurowy  15 
ltr.ażurowy plastikowy 75

60 Szczotki do szorowania 
plastikowe ręczne 140

61 Szczotki do szorowania 
ryżowe ręczne 120

62
Odświeżacz powietrza w 
aerozolu typu Brise (poj. 300 
ml.) lub równoważny

850

63 Płyn do czyszczenia 
dywanów (poj.500 ml.) 20

64 Odplamiacz do tkanin w 
płynie 1 ltr. 5

65 Odplamiacz do wykładzin w 
płynie 1 ltr. 10

66 Emulsja do konserwacji 
mebli w aerozolu - typu 

170
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Pronto (poj.250 ml.) lub 
równoważny

67

Preparat do udrażniania rur i 
dezynfekcji kratek 
ściekowych, syfonów oraz 
urządzeń sanitarnych typu 
Kret  - żel (poj.500 ml.)lub 
równoważny

550

68 Szczotki do wc z podstawką 
plastik. 108

69
Płyn do płukania tkanin - typu 
Lenor (1000 ml.) lub 
równoważny

32

70 Ścierki kuchenne do naczyń 
100% bawełna 50 cm x 70 cm 715

71 Mydło toaletowe, zapachowe 
kostki (100g) 800

72
Krem do rąk , glicerynowy, 
łatwo wchłanialny PH 5,5 – 
6,5, w tubce ok.100 ml

360

73
Środek do mycia ceramiki - 
żel  (typu  Cif lub 
równoważny1000 ml.)

950

74
Pianka  do czyszczenia 
obudowy komputerów (300 
ml.)

32

75
Płyn do czyszczenia 
monitorów komputerowych 
(200 ml.)

22

76

Środek myjąco- 
dezynfekujący do wc typu 
Tytan (poj. 750 ml)lub 
równoważny

400

77

Pasta do mycia rąk mydlana, 
Ph neutralne, skutecznie 
usuwająca zabrudzenia 
substancjami 
nierozpuszcalnymi w 
wodzie(poj. 500g)

255

78 Szare mydło w kostce 150g 30

79 Odkamieniacz do czajników 
(poj. 50g.) 60

80
Wieszaki do wieszania ubrań 
w szafie  mocne drewniane 
duże 

320
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81 Płyn do prania ręcznego 
(poj. 500 ml.) 25

 82
Mleczko do czyszczenia płyt 
ceramicznych typu Sidol lub 
równoważny 
(poj. 500 ml.)

480

83 Płyn do zmywania pasty do 
paneli typu Sidolux, 500 ml. 110

 84 Szczotki ręczne, zmiotki 
oprawa plastikowa 120

 85

Miotła ulicówka wykonana z 
drewna, tworzywa sztucznego 
lub metalu- min 40 cm, do 
wszystkich prac 
porządkowych na ulicy, 
podjazdach oraz większych 
powierzchniach, z kijem. 

113

86 Trzonki drewniane do mioteł 
z gwintem 140

87 Plastikowe skrobaczki do 
szyb 30

88 Gąbki do mycia szyb 50

89
Wysięgniki do gąbek do 
mycia szyb i do ściągaczek do 
szyb  min 1,5 m

25

90

Środek do czyszczenia 
wykładzin  pianka typu 
Vanish(500 ml.) lub 
równoważny

10

91

Kostki do zmywark nie 
wymagające  używania soli 
ani płynu nabłyszczającego – 
typu Calgonit
(opakowanie po 28 szt.) lub 
równoważny

55

92 Sól do zmywarki – 1 kg 20

93 Mop sznurkowy z kijem 
drewnianym 25

94
Płyn do mycia podłóg typu 
Floor op. 1,5 l lub 
równoważny

210

95
Preparat do czyszcznia mebli 
- spray i typu Gold Wax 0,3 l 
lub równoważny

130

96 Preparat do udrażniania rur 50
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typu Tytan  - granulki 500 g 
lub równoważny

97 Odświeżacz  powietrza typu 
atomizer 500 ml 60

98

Preparat w aerozolu 
przeznaczony do zwalczania 
owadów typu Insekt killer 0,4 
l lub równoważny

15

99 Dozowniki do mydła w 
płynie 0,35 l 40

100
Podajnik ręczników 
papierowych, plastikowy typu
 prestige

25

101
Odświeżacz powietrza typu 
Oasis 277 op. 9,5 kg lub 
równoważny

32

102
Płyn do mycia WC typu Oasis 
293 op. 9,5 kg lub 
równoważny

2

103
Płyn do mycia łazienek typu 
Oasis 297 op. 9,5 kg lub 
równoważny

2

104

Płyn do nabłyszczania 
ceramiki w zmywarce typu 
Calgonit 0,5 l lub 
równoważny

25

105
Preparat do czyszczenia piecy 
typu Grill force – opak. 1 kg 
lub równoważny

12

106
Preparat do maszynowego 
mycia naczyń typu Star force 
– opak. 1kg.lub równoważny

60

107
Preparat do usuwania osadów 
wapiennych typu Star force – 
opak. 1kg. Lub równoważny

4

108
Płyn do maszynowego mycia 
naczyń typu Drop force – 
opak. 25kg. Lub równoważny

4

109

Płyn do usuwania osadu 
kamiennego typu Stone force 
– opak. 10 kg. Lub 
równoważny

15

110
Preparat do udrażniania rur 
typu Kret  – granulat (poj. 
500ml.) lub równoważny

60
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111 Emulsja do konserwacji 
mebli – mleczko, poj. 3 l. 30

112 Żel do mycia WC l typu Dix 
0,7l lub równoważny 360

113

Profesjonalny  środek 
czyszczący  do  parkietu  w 
halach  sportowych  z  resztek 
kleju  do  gry w  piłkę  ręczną 
(  handballwax  ).  W 
zależności  od  stopnia 
zabrudzonej  podłogi 
koncentrat  można 
rozcieńczyć  z  wodą. 
Koncentrat  do  mycia 
mechanicznego i ręcznego - 5 
litrów 

10

114

Profesjonalny  środek 
czyszczący  do  mycia 
mechanicznego  i  ręcznego 
podłóg  (lastriko, gres, beton) 
- 5 litrów 

10

R A Z E M 
Wszystkie  użyte  nazwy środków  i  preparatów  poprzedzono  w  siwz  słowem  „typu”  dla 
łatwiejszej  identyfikacji  środka,  jego  właściwości  oraz  poziomu  jakości  zamawianych 
produktów.  Oczywiste  jest,  że  Wykonawcy  zaproponują  środki  spełniające  wymagania 
zamawiającego,  nie  koniecznie  o  nazwach  wymienionych  przykładowo  w  formularzu 
cenowym.

8/6


