
...................................................
 (pieczęć wykonawcy)

Wypełnia 
Wykonawca

Producent/
Marka/ 

proponowana 
pojemność*

 Cena
 jedn.

netto za 
szt./kg/litr 

Cena 
jedn. brutto 

(wPLN)
za szt./kg./litr
(kol. G+Vat))

Wartość 
asortymentu

brutto (wPLN)
(kol. FxH)

A B C D E F  G H I

1. Czynnik chemiczny 1234yf gt-201-00033242 kg 60

2. Czynnik chemiczny R134a gt-201-00004073 kg 180

3. Gąbka do mycia Motyl gt-201-00012897 szt 170

4. Odmrażacz do szyb z atomizerem gt-201-00071030 litr 300

5. Odmrażacz do zamków (spray) gt-201-00004520 litr 14

6. Odrdzewiacz (spray) gt-201-00027776 litr 170

7. Płyn do czyszczenia deski rozdzielczej - kokpitu (spray) gt-201-00020102 litr 800

8. Płyn do czyszczenia tapicerki z atomozerem gt-201-00013421 litr 80

9.
Płyn do mycia powierzchni silnie zabrudzonych FP-2 lub 
równoważny

gt-201-00067035
litr 120

10. Płyn do mycia silnika z atomizerem gt-201-00020111 litr 210

11. Płyn do mycia szyb samochodowych z atomizerem gt-201-00013363 litr 330

12.
Płyn do myjki mobilnej warsztatowej Ekoperfekt lub 
równoważny

gt-201-00336284
litr 130

13. Płyn do płukania chłodnic gt-201-00026771 litr 11

14. Płyn do spryskiwaczy szyb samochodowych - letni gt-201-00027778 litr 13000

15.
Płyn do spryskiwaczy szyb samochodowych - zimowy 
(temp zamarzania -22ºC)

gt-201-00020096
litr 22000

16.
Preparat do ciśnieniowych myjni bezdotykowych - aktywna 
piana 

gt-201-00077292
litr 100

17.
Preparat do ciśnieniowych myjni bezdotykowych - 
mikrogranulki 

gt-201-00077291
kg 50

18.
Preparat do ciśnieniowych myjni bezdotykowych - 
nabłyszczacz 

gt-201-00077293
litr 30

19.
Preparat do ciśnieniowych myjni bezdotykowych - sól 
tabletkowa 

gt-201-00077290
kg 80

20.
Preparat do poprawy kontaktu złączy instalacji elektrycznej 
(spray)

gt-201-00065316
litr 15

Część II - Profesjonalne środki do mycia i konserwacji samochodów, 
organiczne związki chemiczne

Załącznik nr 1 do umowy/

                        Załącznik nr 4.2 do siwz 

Formularz asortymentowo- cenowy

L. p. Nazwa asortymentu

Indeks GT SO 1

J.m
 Ilość
szt./

kg./litr

Wypełnia wykonawca we wszystkich pozycjach
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21. Silikon do konserwacji uszczelek (spray) gt-201-00075497 litr 12

22.

Skrobak do szyb
- rączka pokryta gąbką -nie ślizga się w dłoni
- długość rączki 18 cm /+/- 2 cm/
- część robocza 13 cm/+/- 2 cm/
- szerokość części roboczej 10 cm/+/- 2 cm/
- wyprodukowana z trudnołamliwego materiału (ABS)

gt-201-00004970

szt 270

23. Smar do łańcuchów motocyklowych (spray) gt-201-00022928 litr 22

24. Smar do ochrony biegunów akumulatora spray gt-201-00013592 litr 5

25.
Smar do zacisków hamulcowych (do pracy w wysokich 
temperaturach)

gt-200-00000701
litr 4

26.
Smar do zamków i wkładek samochodowych (spray) HHS - 
2000 lub równoważny

gt-201-00072446
litr 25

27. Smar miedziany (spray) gt-201-00020099 litr 62

28. Smar teflonowy - biały (spray) gt-201-00027777 litr 13

29. Szampon samochodowy gt-201-00028445 litr 220

30. Szczotka do mycia samochodu - naturalny włos gt-201-00013619 szt 30

31.
Szczotka do mycia samochodu mieszany włos z końcówką 
do węża o Ø1,2"

gt-201-00017662
szt 4

32. Szczotka do odśnieżania samochodu długość 60 cm gt-201-00013623 szt 65

33. Szczotka zmiotka z szufelką gt-201-00064664 szt 35

34. Ścierka z mikrofibry do wycierania i polerowania, na mokro 
i sucho

gt-201-00013646 szt 400

35.
Środek do czyszczenia gaźników, wtryskiwaczy, przepustnic  
(spray)

gt-201-00079562
litr 9

36. Wazelina techniczna (spray) gt-201-00005161 litr 2

37. Zapach samochodowy (typu ambi pur) min. 2 ml gt-201-00004524 szt 400

38. Zapach samochodowy (typu choinka) gt-201-00070871 szt 170

39. Zmywacz do hamulców (spray) gt-201-00020116 litr 280

-------------------------------------------

miejscowość, data

Wartość brutto:( suma poz. od 1-39)

* proszę o podanie zaoferowanej pojemności w celu przeliczenia do pełnych litrów, 
kilogramów

------------------------------------------------------------

 (podpis(-y) osób uprawnionych do reprezentacji 
wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej, 

podpis pełnomocnika wykonawców)
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