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Załącznik nr 2 do SIWZ

OPIS ASORTYMENTU
..........................................................
/pieczęć adresowa firmy/

Część nr 1 – Detergenty do zmywarek (kod CPV: 39831210-1)
Lp.

Opis

Jednostka
miary

Ilość

1.

Płyn do mycia w zmywarkach przemysłowych (m.in. porcelana,
sztućce i naczynia ze stali nierdzewnej), z zawartością wodorotlenku
sodu i potasu (<15%), o wartości pH 11 – 14, opakowanie 25 kg

opak. /
25 kg

50

2.

Preparat nabłyszczający do płukania naczyń w zmywarkach
gastronomicznych, wyposażonych w system dozowania, zawierający
niejonowe środki powierzchniowo czynne i alkohol izopropylowy
(w stężeniu <15%) w roztworze wodnym, o wartości pH 8 – 10

opak. / 10L

63

3.

Preparat do czyszczenia zmywarek gastronomicznych z
gromadzących się w trakcie eksploatacji osadów mineralnych,
usuwający m.in. rdzę, kamień wodny, osady wapienne,
zawierający niejonowe środki powierzchniowo czynne i kwasy
nieorganiczne w roztworze wodnym (w tym alkohole etoksylowane,
propoksylowane w stężeniu <5%, kwas solny 30%
w stężeniu <50%, kwas fosforowy 75% w stężeniu <5), o pH <4

opak. / 3L

25

Razem (łączna cena brutto)

X

X

.......................................
/Miejscowość i data/

Cena
Cena całości
jednostkowa
brutto
brutto

X

Nazwa
handlowa

Producent

X

X

................................................................
/Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy/
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Część nr 2 – Detergenty do myjek/dezynfektorów (kod CPV: 39831210-1)
Lp.

Opis

Jednostka
miary

Ilość

1.

Produkt płuczący oraz wiążący twardość wody do myjnidezynfektorów basenów, kaczek, butelek na mocz oraz misek. Na
bazie kwasów organicznych. Usuwa organiczne i mineralne
zanieczyszczenia oraz chroni generator pary, układy rurowe i dysze
rozpryskowe przed tworzeniem kamienia kotłowego. Ułatwia szybkie i
bez zaciekowe suszenie naczyń sanitarnych wykonanych ze szkła,
plastiku i stali nierdzewnej. Dozowanie od 0,5 do 5 ml/l, wartość pH
(koncentrat, 20°C): 1,5. Lepkość (koncentrat, 20°C): 1 mPas.
Napięcie powierzchniowe (1%): 73 mN/m. Skład: kwas cytrynowy,
kwas mlekowy, inhibitory korozji

opak. / 5L

300

2.

Silnie zasadowy środek myjący do myjni dezynfektorów basenów,
kaczek, butelek na mocz oraz misek. Usuwa nawet silnie zaschnięte
wydaliny i wydzieliny oraz zanieczyszczenia wapienne. Dzięki
związkom chelatującym może być użyty jako środek zmiękczający
oraz płuczący. Nadaje się do naczyń sanitarnych wykonanych ze
szkła, plastiku i stali nierdzewnej. Dozowanie od 1 do 3 ml/l, wartość
pH (koncentrat, 20°C): ok. 13,5, lepkość (koncentrat, 20°C): 3 mPas,
napięcie powierzchniowe (1%): 63 mN/m. Skład: wodorotlenek
potasu, związki chelatujące, inhibitory korozji

opak. / 5L

100

Razem (łączna cena brutto)

X

X

.......................................
/Miejscowość i data/

Cena
Cena całości
jednostkowa
brutto
brutto

X

Nazwa
handlowa

Producent

X

X

................................................................
/Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy/
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Część nr 3 – Detergenty (kod CPV: 39831200-8)
Lp.

Opis

Jednostka
miary

Ilość

1.

Emulsja do mebli – przeznaczona do czyszczenia i pielęgnacji mebli
matowych i lakierowanych, z atestem, z zawartością wosku, o pH 6,0
– 8,5

opak. /
200-250
ml

100

2.

Kostka/zawieszka zapachowa z koszykiem do WC

opak. /
30 - 40 g

800

3.

Mydło do mycia rąk w płynie o wysokiej lepkości - gęstości, testowane
dermatologicznie (wymagany atest), z dodatkiem gliceryny lub
opak. / 5 L
lanoliny, wymagany kolor biały, ph neutralne

700

4.

Pasta BHP ze środkiem ściernym, testowana dermatologicznie,
o pH 6 – 9

opak. /
500 ml

25

5.

Proszek do czyszczenia, z zawartością fosfonianów, anionowych
środków powierzchniowo czynnych (w stężeniu < 5%), środków
wybielających tlenowych, o wartości pH (1% roztworu wodnego) 8 –
12

opak. /
500g

1 400

6.

Mleczko czyszczące do stosowania w łazienkach i kuchniach (m.in.
wanny, umywalki, zlewy), nie powodujące zarysowań, z anionowymi
środkami powierzchniowo czynne (w stężeniu poniżej 5%), o pH 10 –
13

opak. /
500 ml

700

Cena
Cena całości
jednostkowa
brutto
brutto

Nazwa
handlowa

Producent
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7.

Pianka do golenia, zmiękczająca zarost, ułatwiająca golenie,
nawilżająca skórę i łagodząca podrażnienia

szt. / 200
ml

150

8.

Szampon do różnych rodzajów włosów

szt. / 1000
ml

500

9.

Płyn do mycia naczyń na bazie detergentu, wysoce wydajny,
skutecznie usuwający brud, tłuszcz i resztki pokarmów z naczyń,
sztućców, blatów kuchennych, niepozostawiający zacieków na
szklanych naczyniach, ulegający biodegradacji, o pH <6 (wymagane
Świadectwo Jakości Zdrowotnej lub Atest Higieniczny Państwowego
Zakładu Higieny), z zawartością anionowych i niejonowych środków
powierzchniowo czynnych (<5%)

opak. /
5 kg

1 650

10.

Pasta/emulsja do pielęgnacji podłóg (z tworzyw sztucznych, PCV,
lastriko, glazury, marmuru, parkietów), nadająca trwały połysk
(wymagany atest), o pH 8 – 11

opak. / 5L

20

Preparat do codziennego czyszczenia i dezynfekcji, mycia muszli
klozetowych, pisuarów, bidetów, powierzchni w pomieszczeniach
11.
sanitarnych, usuwający osady wapienne i kamień, zawierający
podchloryn sodu z roztworem aktywnego chloru i wodorotlenek sodu,
o pH 12 – 15

opak. / 5 L

190

Preparat do codziennego czyszczenia i dezynfekcji, mycia muszli
klozetowych, pisuarów, bidetów, powierzchni w pomieszczeniach
12.
sanitarnych, usuwający osady wapienne i kamień, zawierający
podchloryn sodu z roztworem aktywnego chloru i wodorotlenek sodu,
o pH 12 – 15

opak. /
0,75L

20
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13.

Środek do mycia i usuwania tłustych zabrudzeń (osady kuchenne,
smary, oleje), zawierający niejonowe i anionowe środki
powierzchniowo czynne, fosfoniany i fosforany (<5%), o wartości pH
12 – 13

opak. / 1L

120

14.

Środek do czyszczenia podłóg i innych powierzechni zmywalnych,
o wartości pH w 20°C 8-10, na bazie etanolu (5-10%), możliwy do
stosowania w maszynach czyszczących

opak. / 10L

2

15.

Płyn do szyb (luster, powierzchni szklanych) z atomizerem, nie
pozostawiający smug, skutecznie usuwający tłuszcze, z dodatkiem
alkoholu

opak. /
500 ml

150

16.

Maszynka do golenia trzyostrzowa jednorazowa, ostrze ze stali
nierdzewnej, szerokość golenia min. 3,5 cm, rączka z uchwytem
antypoślizgowym obustronnym min. 2,5 cm grzebień zapobiegający
zapychaniu, łatwo przełamywalna rączka (utylizacja)

szt.

3 500

17.

Odświeżacz powietrza, z atomizerem, różne zapachy

opak. /
300 ml

200

Razem (łączna cena brutto)

X

X

.......................................
/Miejscowość i data/

X

X

................................................................
/Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy/

X
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Część nr 4 – Miotły i szczotki i inne artykuły różnego rodzaju (kod CPV: 39224000-8)
Lp.

Opis

Jednostka
miary

Ilość

1.

Ścierka ostra, szorstka, kuchenna do naczyń, wymiar:
11 cm x 15 cm, różne kolory

szt.

3 500

2.

Ścierka podłogowa (100% bawełna), chłonna, nie pozostawiająca
smug, wymiar: 70 cm x 70 cm, (wymagany kolor: biały)

szt.

500

3.

Ścierka podłogowa (100% bawełna), chłonna, nie pozostawiająca
smug, wymiar: 70 cm x 70 cm, (wymagany kolor: żółty)

szt.

500

4.

Ścierka prochówka 30 cm x 32 cm (wymagany kolor: żółty)

szt.

3 500

5.

Ścierka z mikrofibry, o dużej chłonności i wytrzymałości, do mycia
szyb i luster, wymiar: 40 cm x 40 cm (wymagane kolory: niebieski,
różowy, zielony, żółty)

szt.

200

6.

Gąbka mała do mycia naczyń, jedna powierzchnia do szorowania,
wymiar: 9 cm x 7 cm

szt.

3 800

7.

Zapałki 10 pudełek w paczce

paczka

100

8.

Przepychacz gumowy do zlewów, umywalek

szt.

15

9.

Szczotka żelazko z uchwytem, z tworzywa sztucznego, duża,
ok. 20 cm, różne kolory

szt.

150

Cena
jednostkowa
brutto

Cena całości
brutto

Nazwa
handlowa

Producent
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10.

Zmiotka z szufelką (rączka zmiotki i szufelka wykonane z plastiku),
różne kolory

kpl.

100

11.

Szczotka drewniana do zamiatania z włosia, szerokość 40- 45 cm,
z gwintem na kij drewniany z poz. 12 i 13

szt.

60

12.

Kij wkręcany do szczotki drewnianej do zamiatania
(długość 110 cm) z poz. 11

szt.

20

13.

Kij wkręcany do szczotki drewnianej do zamiatania
(długość 140 cm) z poz. 11

szt.

20

14.

Szczotka do WC plastikowa, umieszczona w wolnostojącej
podstawce, mająca specjalny kształt dzięki któremu czyści
wewnętrzną krawędź muszli, kolor biały lub szary

szt.

300

15.

Szczotka - szrober do szorowania plastikowa, długość 20 cm

szt.

15

16.

Mop płaski 40cm kompletny (wkład bawełniany + uchwyt mopa + styl
aluminiowy)

szt.

80

Wkład zamienny do mopa kieszeniowy dł. 50 cm. Skład: bawełna min
60 %, poliester, lamówka w kolorze niebieskim, kieszenie do
mocowania uchwytu z nacięciem odprowadzającym wodę, tkany,
17.
z tasiemką do zamocowania mopa na uchwycie. Gwarancja 250 prań
w temp. 95 stopni. Włókna wewnętrzne zamknięte, zewnętrzne
otwarte

szt.

23

18.

Mop płaski 50cm kompletny (wkład bawełniany + uchwyt mopa + styl
aluminiowy)

szt.

10

19.

Folia aluminiowa w rolce, szerokość 30 cm, długość 150 m
(waga rolki ok. 1 kg)

rolka

150
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20.

Rękawiczki gumowe gospodarcze koloru żółtego, wysokiej jakości,
grube i wytrzymałe, różne rozmiary (S - XL)

para

200

21.

Rękawiczki gospodarcze z naturalnego lateksu (100% lateks
naturalny), wewnątrz flokowana bawełną (100%), strona chwytna
i palce dające dobry chwyt, mankiet ząbkowany. Długość 28-32 cm.
Grubość: 0,36-0,40 mm

para

200

Razem (łączna cena brutto)

X

X

.......................................
/Miejscowość i data/

X

X

................................................................
/Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy/

X
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Część nr 5 – Ścierki/myjki specjalistyczne (kod CPV: 39514200-0)
Lp.

Opis

Jednostka
miary

Ilość

1.

Ścierka/myjka jednorazowa, cięta o składzie: wiskoza 60-70%,
poliester 30-40% i gramaturze 50-60 g/m², wymiar 40 cm x 20 cm
(wymagany kolor biały), w opakowaniu ok. 1,5 kg

opak.

4 000

Razem (łączna cena brutto)

X

X

.......................................
/Miejscowość i data/

Cena
jednostkowa
brutto

X

Cena całości
brutto

Nazwa
handlowa

Producent

X

X

................................................................
/Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy/
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Część nr 6 – Preparaty czyszczące (kod CPV: 39831240-0)
Lp.

Opis

Jednostka
miary

Ilość

1.

Preparat w kolorze niebieskim, przeznaczony do codziennego mycia
powierzchni wodoodpornych np. powierzchni lakierowanych, tworzyw
sztucznych, płytek ceramicznych. Nie pozostawiający smug i
zacieków, nadający połysk, o właściwościach antystatycznych,
chroniący powierzchnie przed ponownym zabrudzeniem. Dozowanie:
opak. / 5 L
w przypadku mycia codziennego od 25 do 200 ml na 10 l wody. pH
7,5- 8,5 dla roztworu 100%. Gęstość 1,00-1,01 g/cm3. Zawierający w
swoim składzie: etoksylowane alkohole tłuszczowe 2-5%, substancje
zapachowe. Produkt profesjonalny. Posiada atest PZH HŻ.
Wymagana karta charakterystyki

30

2.

Preparat w kolorze czerwonym, przeznaczony do mycia powierzchni
i przedmiotów sanitarnych odpornych na działanie kwasów oraz
mycia m.in. umywalek, elementów ze stali nierdzewnej i aluminium,
usuwający m.in. kamień, rdzę, resztki mydła, tłuste zabrudzenia.
Posiadający właściwości antybakteryjne. Nie zawiera kwasu
opak. / 5 L
siarkowego i solnego. Dozowanie: w przypadku mycia codziennego
od 25 do 200 ml na 10 l wody. Wartość pH 0,5-1,5 gęstość 1,07 1,08 g/cm3. Skład: kwas fosforowy 8,0-13,0%, substancje
zapachowe. Posiada atest PZH HŻ. Wymagana karta charakterystyki

30

Cena
jednostkowa
brutto

Cena całości
brutto

Nazwa
handlowa

Producent
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3.

Środek w kolorze zielonym, przeznaczony do codziennego mycia i
pielęgnacji podłóg wodoodpornych. Posiadający właściwości
zwilżające oraz czyszczące. Przeznaczony do mycia ręcznego i
maszynowego. Nadający połysk, pozostawiający warstwę ochronną,
chroniący i konserwujący powierzchnię. Nadaje właściwości
opak. / 5 L
antystatyczne oraz antypoślizgowe. Mycie ręczne - stosowany w
rozcieńczeniu od 25 do 200 ml na 10 l wody, mycie maszynowe - od
25 do 100 ml na 10 l wody. pH ok. 7 do 8, gęstość 1,00-1,01 g/cm3.
Skład m.in. etoksylowane alkohole tłuszczowe 2-5%, mieszanina
zapachowa. Posiada atest PZH HŻ. Wymagana karta charakterystyki

30

4.

Preparat przeznaczony do czyszczenia, polerowania, konserwacji
stali nierdzewnej, aluminium, stali galwanizowanej, usuwający brud,
nadający połysk, posiadający właściwości natłuszczające. Zalecany
do usuwania odcisków palców, smug oraz plam. pH 7,5 do 8,5,
gęstość 0,87-0,88 g/cm3. Skład: ester kwasu tłuszczowego. Nie
zawiera benzyny. Wymagana karta charakterystyki. Opakowanie 0,5litrowe ze spryskiwaczem

opak. /
500 ml

70

5.

Środek do intensywnego mycia powierzchni podłóg.
Usuwa wszelkie zabrudzenia, oraz stare pozostałości środków
dezynfekcyjnych, redukuje przywieranie brudu do powierzchni
podłogi. Preparat jest zbudowany na bazie niejonowych związków
powierzchniowo czynnych. Preparat jest przeznaczony do wszystkich
powierzchni zmywalnych w tym powierzchni z: PVC, linoleum,
wykładziny gumowe, kamień. Ciecz o barwie fioletowej. PH
koncentratu 9,5. Gęstość 1,04g/cm3. Stężenie roztworu użytkowego
od 0,25 do maksymalnie 1%. Opakowanie: nieprzezroczysta butelka
2L. Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego

opak. / 2L

60

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

6.

Środek czyszczący przeznaczony do usuwania kamienia, rdzy i
innych osadów. Może byś stosowany w przemyśle spożywczym,
instytucjach opieki zdrowotnej i szpitalach.
Skład: kwas fosforowy, alkohole C12-15 o łańcuchu rozgałęzionym i
prostym, etoksylowane. Ciecz o barwie różowej do purpurowej.
Wartość pH roztworu 1% wynosi 2,1 do 2,6. Gęstość względna 1,035
w 20stopniach. Wykazuje słabe właściwości utleniające, nie ulega
niebezpiecznej polimeryzacji. Opakowanie karnister 5L

opak. / 5L

100

7.

Środek czyszczący - koncentrat na bazie środków powierzchniowo
czynnych, przeznaczony do ręcznego mycia powierzchni. Skutecznie
usuwa zaschnięty tłuszcz i brud. Lepka ciecz o pH od 8,5 do 9,0.
Gęstość względna 1,005 do 1,030. Łatwo miesza się z wodą.
Skład: sole sodowe kwasu benzenosulfonowego, pochodne alkilowe
C10-13 (EC 270-115-0); alkohole, C12-14, etoksylowane,
siarczanowane, sole sodowe (EC 500-234-8).
Opakowanie karnister 5L

opak. / 5L

340

8.

Uniwersalny detergent, nie pozostawia smug na umytych
powierzchniach. Produkt nie zawiera substancji trwałych,
wykazujących zdolność do bioakumulacji i toksycznych (PBT) oraz
substancji bardzo trwałych i wykazujących dużą zdolność do
bioakumulacji (vPvB) zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia
REACH. Skład: alkohole C12-14, etoksylowane, siarczanowane, sole
sodowe, olej kokosowy, produkt reakcji z dietanoloaminą, etanol.
Ciecz o barwie czerwono-różowej, pH 8,01 gęstość 1,026, lepkość
dynamiczna 33 mPas. Opakowanie karnister 5L

opak. / 5L

90
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Zestaw przeznaczony do ręcznego czyszczenia powierzchni
w trudnodostępnych miejscach. Sprawdza się przy czyszczeniu
powierzchni rogowych, doczyszczania miejscowego, czyszczeniu
płytek do fugowaniu. W skład zestawu wchodzi: pad ręczny czarny
115 x 20 mm, uchwyt padów ręcznych 23 cm, drążek aluminiowy 140
cm

kpl.

20

Pad ręczny przeznaczony do czyszczenia powierzchni rogowych.
Mocowany na packę ręczną bądź packę z przegubem. Dostępny w 3
kolorach (czarny, zielony, czerwony). Przeznaczony do
10.
doczyszczania w miejscach niedostępnych, doczyszczania
miejscowego, pomocny przy czyszczeniu płytek po fugowaniu.
Wymiary: 250 x 115 x 20 mm

szt.

150

Mop kieszeniowy płaski przystosowany do uchwytu o długości 40 cm
tkany. Frędzle wewnętrznie zamknięte/zewnętrznie otwarte, waga
125 g (+/- 10 g). Maksymalna ścieralność 3% Odporność na temp.
prania 95 °C, suszenia 110 °C. Podstawa mopa poliester 65%,
bawełna 35% kolor naturalny. Lamówka poliester 50 mm. Trwałe
oznakowanie w kolorze niebieskim jednej kieszeni mopa z informacją
11.
o nazwie producenta, nazwie handlowej, przepisie prania, numerze
katalogowym, rozmiarze mopa oraz dacie produkcji. Gwarancja min
250 cykli prawidłowych prań. Mop zgodny z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) nr 1007/2011 z dn.
27.września 2011 roku w sprawie nazewnictwa włókien tekstylnych i
oznakowania składu surowców wyrobów włókienniczych

szt.

1 800

Mop kieszeniowy płaski przystosowany do uchwytu o długości 40 cm
- skład poliester/mikrofaza/paski szorujące PES, kolory biała
mikrofaza, szare paski szorujące, wykonany z materiałów
12.
zapewniających optymalne wchłanianie brudu oraz
mechanikę(szorowanie),idealnie nadający się do czyszczenia
powierzchni strukturalnych, antypoślizgowych. Odporność na temp.

szt.

300

9.
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prania 40-95 st. C, suszenia 60 st. C, wymiary długość zewn. 45,5
cm długość wewn.41 cm szerokość zewn. 16 cm, szerokość
wewn.11,5 cm, waga 95 g (+/-10 g),posiadający dwie kieszenie do
mocowania mopa na uchwycie z nacięciami do szybkiego
odprowadzania wody, kieszenie mopa o wzmocnionym brzegu z
rozciągliwego materiału zapewniającego zmniejszenie naprężeń i
wyeliminowanie możliwości uszkodzeń mechanicznych, wymiary
wewn. kieszeni szerokość 11 cm(+/-1 cm),głębokość 6,5 cm ( +/-1
cm).Trwale oznakowanie(w kolorze czarnym) jednej kieszeni
informacją o nazwie producenta, nazwie handlowej, przepisie prania,
numerze katalogowym, rozmiarze mopa oraz dacie produkcji.
Gwarancja min. 350 cykli prań. C. Mop zgodny z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) nr 1007/2011 z dn.
27.września 2011 roku w sprawie nazewnictwa włókien tekstylnych i
oznakowania składu surowców wyrobów włókienniczych
Dozownik łokciowy biały z ramieniem (pompka z trzema nastawami)
na preparat myjący, dezynfekcyjny i pielęgnujący, pasujący do
butelek o pojemności 0,5 litra, w obudowie z tworzywa ABS

szt.

120

System rozcieńczania detergentów do czyszczenia przeznaczony do
dozowania maksymalnie czterech środków chemicznych
jednocześnie. Natężenie przepływu wynosi 16 l/min. Dozownik
14.
posiada przycisk spustowy do dozowania z możliwością
zablokowania. W komplecie zestaw końcówek o różnej średnicy
przepływu, pozwalających na przygotowanie roztworów o stężeniu
od 0,1% do 13%

szt.

38

X

X

13.

Razem (łączna cena brutto)

.......................................
/Miejscowość i data/

X

X

................................................................
/Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy/

X
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..........................................................
/pieczęć adresowa firmy/

Część nr 7 – Worki (kod CPV: 18930000-7)
Lp.

Opis

Jednostka
miary

Ilość

1.

Worki foliowe na śmieci z folii polietylenowej HDPE, kolor
czerwony, pojemność 60L, grubość folii co najmniej 0,012 mm,
spaw: trwały, dokładny

rolka /
50 szt.

2 400

2.

Worki foliowe na śmieci z folii polietylenowej LDPE, kolor
czerwony, matowe, pojemność 120L, grubość folii co najmniej
0,05 mm, spaw: trwały, dokładny

rolka /
25 szt.

1 750

3.

Worki foliowe na śmieci z folii polietylenowej LDPE, kolor zielony,
pojemność 60L, grubość folii co najmniej 0,05 mm, spaw: trwały,
dokładny

rolka /
50 szt.

200

4.

Worki foliowe na śmieci z folii polietylenowej LDPE, kolor zielony,
pojemność 120L, grubość folii co najmniej 0,05 mm, spaw: trwały,
dokładny

rolka /
25 szt.

375

5.

Worki foliowe na śmieci z folii polietylenowej HDPE, kolor niebieski,
pojemność 35L, grubość folii co najmniej 0,012 mm, spaw: trwały,
dokładny

rolka /
50 szt.

250

6.

Worki foliowe na śmieci z folii polietylenowej LDPE, kolor niebieski,
pojemność 60L, grubość folii co najmniej 0,04 mm, spaw: trwały,
dokładny

rolka /
50 szt.

4 800

7.

Worki foliowe na śmieci z folii polietylenowej LDPE, kolor niebieski,
pojemność 120L, grubość folii co najmniej 0,05 mm, spaw: trwały,
dokładny

rolka /
25 szt.

3 700

Cena
jednostkowa
brutto

Cena całości
brutto

Nazwa
handlowa

Producent
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8.

Worki foliowe na śmieci z folii polietylenowej LDPE, kolor żółty,
pojemność 60L, grubość folii co najmniej 0,04 mm, spaw: trwały,
dokładny

rolka /
50 szt.

750

9.

Worki foliowe na śmieci z folii polietylenowej LDPE, kolor żółty,
pojemność 120L, grubość folii co najmniej 0,04 mm, spaw: trwały,
dokładny

rolka /
25 szt.

300

10.

Worki foliowe na śmieci z folii polietylenowej LDPE, kolor czarny,
pojemność 60L, grubość folii co najmniej 0,018 mm, spaw: trwały,
dokładny

rolka /
50 szt.

4 000

Worki foliowe na śmieci z folii polietylenowej LDPE, kolor czarny,
11. pojemność 120L, grubość folii co najmniej 0,022 mm, spaw: trwały,
dokładny

rolka /
25 szt.

5 750

12.

Worki foliowe na śmieci z folii polietylenowej LDPE, kolor brązowy,
pojemność 60L, grubość folii co najmniej 0,03 mm, spaw: trwały,
dokładny

rolka /
10 szt.

3 750

13.

Worki foliowe na śmieci z folii polietylenowej LDPE, kolor brązowy,
pojemność 120L, grubość folii co najmniej 0,03 mm, spaw: trwały,
dokładny

rolka /
10 szt.

1 500

14.

Worki foliowe spożywcze z folii polietylenowej HDPE, posiadające
atest PZH, w rozmiarze 14/4/32

opak. /
800 szt.

240

Razem (łączna cena brutto)

X

X

.......................................
/Miejscowość i data/

X

X

................................................................
/Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy/

X
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..........................................................
/pieczęć adresowa firmy/

Część nr 8 – Papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety (kod CPV: 33760000-5)
Lp.

Opis

Jednostka
miary

Ilość

1.

Papier toaletowy dwuwarstwowy, skład 100 % celuloza, średnica
zewnętrzna rolki 9 -11 cm, kolor biały, minimum 180 listków w rolce

szt.

47 000

2.

Papier toaletowy szary gofrowany, z tuleją o średnicy 6 cm,
jednowarstwowy, o długości ok. 140 metrów, o szerokości rolki 9,510 cm, gramaturze 40g/m2, o średnicy całego papieru 18,5-19 cm

szt.

415

3.

Ręcznik biały, dwuwarstwowy celulozowy (celuloza zgrzewana
gorącym powietrzem), pasujący do dozownika z gilotynowym
systemem dozowania ręcznika. Wymiary roli: długość minimum
100 metrów, szerokość: 20-21 cm, średnica: 18,5-19,5 cm. Ręcznik
z certyfikatem ekologicznym

szt.

4 000

4.

Dozownik wykonany z połączenia ABS i MABS, kolor biały,
z gilotynowym systemem dozowania ręczników, kluczyk do
dozownika wykonany ze stali, poziomica w dozowniku
ułatwiająca montaż. Dozownik przeznaczony do ręcznika z pozycji
nr 3. Wymiary: 30-35 cm (szerokość) x 35-40 cm (wysokość) x
17,5-22,5 cm (głębokość)

szt.

70

Cena
jednostkowa
brutto

Cena całości
brutto

Nazwa
handlowa

Producent
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5.

Ręcznik/czyściwo perforowane, jednowarstwowe, białe,
makulaturowo-celulozowe w roli (pakowane po 6 szt.),
dopuszczone do kontaktu z żywnością (wymagany atest), używane
w systemie dozowania po 1 listku (dotyka się tylko bieżącego
listka, co przeciwdziała przenoszeniu bakterii). Wymiary roli:
długość 300 metrów, szerokość 19-20 cm, gramatura 23-25g/m2.
Ilość listków w roli 850-900. Ręcznik z certyfikatem ekologicznym

szt.

2 000

6.

Papier toaletowy centralnie dozowany w listkach, dwuwarstwowy,
biały makulaturowo-celulozowy w roli (pakowany po 6 szt.),
używany w systemie dozowania po 1 listku (dotyka się tylko
bieżącego listka, co przeciwdziała przenoszeniu bakterii). Wymiary
roli: długość 200-215 metrów, szerokość 13-14 cm, gramatura 2 x
16-18g/m2, średnica 19,5-20,5 cm. Ilość listków w roli 1150-1200.
Papier z certyfikatem ekologicznym

szt.

3 000

7.

Mydło testowane dermatologicznie w pianie w postaci
wkładu/butelki 1-litrowej z pompką dozującą (o pH 5-6). Wydajność
2400-2600 dawek. Mydło z certyfikatem ekologicznym

szt.

2 400

8.

Dozownik do ręczników centralnie dozowanych, wykonany z
tworzywa sztucznego, kolor biały, kluczyk do dozownika wykonany
ze stali. Dozownik przeznaczony do ręcznika z pozycji nr 5.
Wymiary: 23,5-27,5 cm (szerokość) x 30-35 cm (wysokość) x 22-26
cm (głębokość)

szt.

50

Razem (łączna cena brutto)

X

X

.......................................
/Miejscowość i data/

X

X

................................................................
/Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy/

X

