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  Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego KG.254.2.2020.WW 

……………………………… 

(pieczątka jednostki) 

 

 

Zestawienie środków czystości 

      
 
 

Lp. Asortyment 
Jedn. 

miary 

Zapotrze

bowanie 

Cena jedn. 

netto 

Wartość 

netto 

1.  

Gąbka do mycia naczyń MAXI, jednostronnie szorstka, część 
miękka - wykonana z pianki poliestrowej, dobrze spieniającą 
środki myjące, bardzo chłonna; część szorstka - do usuwania 
najtrwalszych zabrudzeń, nie rysująca czyszczonych powierzchni 
(op. 5 szt.) 

op. 10 

  

2.  Czyściwo bawełniane - wyprodukowane z bawełny o wysokich 
właściwości wchłaniania smarów, olejów, wody i innych substancji 

kg 50 
  

3.  Kij drewniany do miotły, wykonany z suchego czyszczonego 
drewna, pasuje do każdej miotły z otworem na gwint, dł. 1,50m 

szt. 20 
  

4.  
Kosz plastikowy z pokrywą uchylną  poj. 40l, dostosowany do 
jednorazowych worków foliowych, kolor: beżowy, niebieski, 
brązowy 

szt. 3 
  

5.  Miotła przemysłowa, z drewna naturalnego 50 cm, włosie 
mieszane: arenga/plastik, z kijem z drewna naturalnego 

szt. 5 
  

6.  Miotła przemysłowa, z drewna naturalnego 40 cm, włosie 
mieszane: arenga/plastik, z kijem z drewna naturalnego 

szt. 20 
  

7.  
Miotła ulicówka - oprawa wykonana z drewna bukowego 40 cm, z 
metalowym uchwytem, włosie wykonane z grubego nylonu z 
kijem z drewna naturalnego 

szt. 5 
  

8.  

Mop paskowy z kijem 1,40 m. o parametrach takich jak mop 
paskowy Prima 3M neon lub równoważnych, wysoka zawartość 
wiskozy, do prania w temp. 60°C, łatwy do wypłukania i 
szybkoschnący 

szt. 5 

  

9.  Mop z trzonkiem 120cm, wkład z gąbki, rozm. 22,5x10 cm szt. 4   

10.  Rękawice gospodarcze rozmiar: S, M, L para 180   

11.  Ściereczka domowa do kurzu z mikrofibry, o parametrach takich 
jak ściereczka Vileda, lub równoważnych, 30x40 cm 

szt. 100 
  

12.  
Ścierka podłogowa biała, wykonana z tworzywa sztucznego, o 
bardzo dobrych właściwościach wchłaniania, trwała, 60x70 cm  
LEPSZEJ JAKOŚCI GRUBSZE 

szt. 200 
  

13.  
Ścierka podłogowa dobrze wchłaniająca wodę, wykonana z 
mikrofibry o parametrach takich jak ścieka podłogowa Vileda lub 
równoważna, 50x60 cm 

szt. 60 
  

14.  Ścierka tetrowa, uniwersalna 60x80 cm szt. 150   

15.  Szufla z zmiotką - zmiotka z poręcznym uchwytem, plastikowe 
łagodne włosie, szufla wykończona gumą, różne kolory 

szt. 20 
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16.  Szczotka do czyszczenia WC z pojemnikiem, plastikowa, kolor: 
biały, beżowy 

szt. 5 
  

17.  
Wieszak na papier toaletowy, wykonany z tworzywa sztucznego, 
mocowany do ściany za pomocą kołków które są załączone w 
zestawie, kolor biały, beżowy 

szt. 5 
  

18.  
Wiadro plastikowe o poj. 12l przeznaczone do użytku 
gospodarczego, z trwałego, wytrzymałego tworzywa, z 
plastikowym koszykiem do wyciskania mopa 

szt. 4 
  

19.  Worki do segregacji śmieci o poj. 160l (rolka 10 szt.), żółte rolka 30   

20.  Worki do segregacji śmieci o poj. 160l (rolka 10 szt.), zielone rolka 30   

21.  Worki do segregacji śmieci o poj. 160l (rolka 25 szt.) brązowe rolka 30   

22.  Worki do segregacji śmieci o poj. 160l (rolka 10 szt.) niebieskie rolka 30   

23.  Worki foliowe HDPE na śmieci 20l (rolka 50 szt.), wytrzymałe, 
gwiaździsty zgrzew dna 

rolka 10 
  

24.  Worki foliowe LDPE na śmieci 120l (rolka 25 szt.), bardzo 
wytrzymałe, niebieskie, 70x110cm 

rolka 60 
  

25.  Worki foliowe LDPE na śmieci 35l (rolka 15 szt.), wytrzymałe, 
czarne, 50x60 cm 

rolka 150 
  

26.  Worki foliowe LDPE na śmieci 60l (rolka 10 szt.), z taśmą, bardzo 
wytrzymałe, czarne, 60x80 cm 

rolka 140 
  

27.  Miotła Sorgo szt. 5   

28.  Wiadro plastikowe o poj. 10l przeznaczone do użytku 
gospodarczego, z trwałego, wytrzymałego tworzywa 

szt. 10   

29.  

Nakładka kieszonkowa do mopa płaskiego z frędzlami 40cm  
 
  szt. 10 

  

30.  Grabie szt. 2   

Razem  

 

 

 


