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Formularz kalkulacji cenowej

Część III Środki czystości i środki pielęgnujące dlaWydziału w Szczecinie BSWP

LP Opis przedmiotu zamówienia j.m. ilość

1 2 3 4 5 6 7 8

1. szt. 10

2. szt. 5

3. szt. 10

Załącznik nr 4.3 do siwz/
Załącznik nr 1 do umowy

Nazwa przedmiotu 
zamówienia

cena 
jednostkow
a brutto w 

zł.

wartość 
brutto w zł. 
(kol. 5 x 6)

nazwa oferowanego 
artykułu

Płyn do mycia naczyń 
np. Ludwik firmy Inco 
Veritas lub 
równoważny

Płyn do mycia naczyń, skutecznie usuwający wszelkie 
zabrudzenia dzięki wysokiej zdolności emulgowania tłuszczów. 
Płyn z lanoliną, biodegradalny, o zapachu miętowym lub balsam 
o zapachu aloesowym. Gęstość względna 1,025g/cm3. ph:5,3-5,9. 
Pojemność - butelka 1l.

Koncentrat do mycia i 
dezynfekcji toalet oraz 
urządzeń sanitarnych 
np. Picasat firmy Voigt 
lub równoważne

Skoncentrowany środek do gruntowego czyszczenia pomieszczeń 
i urządzeń sanitarnych, zalecany do czyszczenia powierzchni 
odpornych na działanie kwasów. Skutecznie usuwa uciążliwe 
zabrudzenia i rdzę, kamień wodny, osady wapienne, cementowe i 
urynowe oraz brud, tłuszcz i resztki mydła. Szczególnie zalecany 
do doczyszczenia muszli klozetowych, pisuarów, bidetów oraz 
umywalek. Zastosowana technologia Anti-Stone skutecznie 
opóźnia osadzanie się kamienia wodnego i ułatwia kolejny proces 
mycia. Eliminuje odory a w pomieszczeniach pozostawia 
przyjemny zapach. Ph-0,2-1,2. Butelka 1l z podziałką co 100 ml i 
opisem.

Płyn do mycia szyb i 
luster np.Vitrex firmy 
Pramol lub 
równoważny

Płyn do mycia szyb i luster. Z łatwością usuwający brud, tłuste 
plamy. Środek przeznaczony również do czyszczenia monitorów, 
szyb samochodowych, powierzchni z tworzyw sztucznych, szaf, 
biurek, pulpitów, drzwi. Nie pozostawiający smug, szybko 
wysychający. Ph 9,6. Butelka poj1l ze spryskiwaczem 



4. szt. 10

5. szt. 5

6. szt. 20

7. szt. 4

8. opak. 50

9. opak. 50

Należy wypełnić wszystkie puste pola

*wpisać w zależności od posiadanych parametrów w celu identyfikacji danego produktu

Wykonawca oferuje wykonanie dostawy (pełne dni) w terminie ………… dni robocze/ych od dnia otrzymania zamówienia cząstkowego. (zgodnie z zapisami w § 4 ust. 2 umowy)

Płyn do pielęgnacji 
mebli np. Brait firmy 
Dramers s.a. lub 
równoważny

Płyn ochronny do drewna. Łagodny, ale skuteczny płyn do 
codziennego utrzymania czystości do powierzchni drewnianych. 
Produkt w 99% składający się z naturalnych surowców. Butelka 
ze spryskiwaczem poj 500ml 

Żel do udrażniania rur 
np. Kret żel podwójna 
siła firmy Global lub 
równoważny

Żel przeznaczony do chemicznego udrożniania rur i syfonów w 
instalacjach kanalizacyjnych. Produkt głęboko oczyszczający 
zarówno syfony odpływów, jak i ścianki rur. Zawarte w dwóch 
komorach aktywne składniki na bazie aktywnego chloru i tlenu 
przy dozowaniu wchodzą ze sobą w reakcję chemiczną w wyniku 
której powstaje aktywna piana. Ph gotowego żelu -12 . 
Pojemność butelki 700 ml

Zawieszka do wc np. 
Bref Active Chlorine 
kulki firmy Henkel lub 
równoważny

Zawieszka do wc mająca właściwości wybielające dzięki 
zawartości związku na bazie chloru. Produkt zapewniający 
czystość toalety pomiędzy spłukiwaniami, świeży zapach i 
ochronę przed osadzaniem brudu. Ph-9,9-10,3 

Cleanlux zmywacz do 
Sidoluxu lub 
równoważny

Do gruntownego czyszczenia, usuwający stare warstwy 
polimerowe po nabłyszczaczach, do stosowania na 
powierzchniach takich jak linoleum, panele, podłogi drewniane, 
kamień i terakota, poj. 500 ml

Worki na śmieci 35l 
a,50 

Worki na śmieci z folii LDPE, mocne, wytrzymałe, grubość 
minimum 0,030 mm, na odpadki i śmieci, pakowane po 50 sztuk 
w opakowaniu, na rolce z banderolą z wyraźnym oznaczeniem 
parametrów worka, poj. 35l

Worki na śmieci 60l 
a,50

Worki na śmieci z folii LDPE, mocne, wytrzymałe, grubość 
minimum 0,030 mm, na odpadki i śmieci, pakowane po 50 sztuk 
w opakowaniu, na rolce z banderolą z wyraźnym oznaczeniem 
parametrów worka, poj. 60l

Razem wartość brutto:
suma (1-9)



……………………………
Miejscowość, data

……………………………………………………………..
(podpisy) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku 

oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców)
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