
Pakiet nr 1    Środki czystościowe, gospodarcze

Lp. Nazwa asortymentu opak./szt. Wartość netto Wartość brutto

1 opak. 120

2 Ręczniki kuchenne białe w rolce (1op.= 2 rolki) opak. 24

3 opak. 40

4 szt 72

5 Worki na odpady czerwone 60 L, gruba folia (opak.a 50 szt.) opak. 70

6 Worki na odpady czarne 35 L, gruba folia (opak.a 50 szt.) opak. 100

7 Worki na odpady czarne 60 L, gruba folia (opak.a 50 szt.) opak. 100

8 Worki na odpady czarne 120 L, gruba folia  ( opak.a 25 szt.) opak. 80

9 Worki na odpady czarne 240 L, gruba folia (opak.a 10 szt.) opak. 5

10 Worki na odpady żółte 60 L, gruba folia opak. 50

11 Worki na odpady niebieskie 60 L, gruba folia opak. 50

12 Mydło w kostkach (a 100g) szt 20

13 Płyn do naczyń miętowy (opak.a 5 l) opak. 25

14 Płyn do szyb z rozpylaczem typu Clin (a 500 ml) szt 60

15 Proszek do szorowania urządzeń sanitarnych typu Ajax  (a 450 g) szt 20

16 Płyn do mycia WC typu Domestos                 ( a 750ml ) szt 100

17 Płyn uniwersalny do mycia wszelkich powierzchni typu Ajax  (a 750 ml) szt 30

18 Odświeżacz powietrza areozolu                          (a 250 ml) szt 36

19 Kret w granulkach (a 500 g) szt 12

20 Sól Calgonit (a 1,2 kg) opak. 16

21 Ściereczka jak bawełna typu York- 3 kolory  ( a 10 szt.) opak. 80

22 Ścierka do mycia okien z mikrofibry szt 20

23 Zasłona prysznicowa 180 x 200 cm,100 % poliester, do prania szt 15

24 Kosz na śmieci plastikowy z przyciskiem pedałowym 25 L szt 30

25 opak. 35

Razem: x

Ilość na 12 
m-cy 

cena 
jedn.

Stawka 
VAT

Kwota 
VAT

Ręczniki papierowe składane ZZ, makulaturowe,     1-warstwowe, szare (opak. 
4000 listków)

Papier toaletowy Jumbo, gofrowany, makulaturowy   1-warstwowy, biały, 
średnica rolki 19 cm  (opak. 12 rolek)

Ręcznik w roli, AIRLAID, wodoodporny, niepylący, 1-warstw.lub 2-
warstw.,biały, bardzo chłonny miękki,gr min.50g/m2, dł.min. 50 m, wys.min. 
24,5 cm, perforowane - do osuszania ciała pacjenta

Mydło w płynie antybakteryjne białe do rąk, opak. 5L



Pakiet nr 2  Środki do pielęgnacji i czyszczenia

Lp. Nazwa asortymentu opak./szt. Wartość netto Wartość brutto

1 opak. 4

2 opak. 25

3 opak. 12

Razem: x

Ilość na 12 
m-cy 

cena 
jedn.

Stawka 
VAT

Kwota 
VAT

Środek nabłyszczający do posadzek podłogowych odpornych na 
działaniewody, posiadający właściwości antypoślizgowe , do polerowania, 
zabezpieczania i pielęgnacji podłóg ( opak. 10 L ) 

Środek uniwersalny do mycia wszelkich powierzchni wodoodpornych Opak. 
5L) 

Środek do czyszczenia powierzchni wodoodpornych i kwasoodpornych, 
usuwający kamień, rdzę, resztki mydła; bezpieczny dla tworzyw sztucznych 
stali i chromu na bazie kwasu amidosulfonowego (opak 10L)
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