
 Załącznik nr 6.2 do siwz
- część 2 – papier toaletowy i ręczniki papierowe

Lp. Opis przedmiotu zamówienia jm ilość

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 rolka

2 szt.

3 Ręcznik papierowy kart.

4 Ręcznik papierowy szt.

5 Ręcznik papierowy szt.

6 Ręcznik papierowy rolka

Razem wartość brutto

Należy wypełnić wszystkie puste pola

.................................................... ............................................................
Miejscowość, data

    FORMULARZ  KALKULACJI CENOWEJ 

Nazwa przedmiotu 
zamówienia

cena jedn. 
brutto 

wartość brutto
(kol. 5 x 6)

Nazwa/ typ/rodzaj/ 
model oferowanego 

artykułu * 

 Nazwa 
producenta

Papier toaletowy 
mały 

trzywarstwowy, biały, długość rolki: 20-23 m, szerokość rolki: 9,5–10 cm; w opakowaniu max. 
10rolek w opakowaniu.

100 000

Papier toaletowy 
duży

do pojemników, kolor biały, 100% makulatura, dwuwarstwowy, gofrowany z perforacją, 
bezzapachowy, średnica ok.18,5cm(+/-10%); szerokość ok.9,8cm(+/-10%); długość ok 130m 
(+/-10%); 12 rolek w opakowaniu

20 000

do podajników papieru, pojedynczy, gofrowany, składany ZZ w kolorze zielonym, 
makulaturowy, wymiar ok. 25x23cm (+/-10%), ilość listków w pakiecie 200, ilość pakietów w 
kartonie 20.

4 500

extra wytrzymały trzywarstwowy ręcznik papierowy o wielu zastosowaniach, wykonany z 
celulozy, opakowanie 1szt = 340listków /dł. rolki 81,6m (+/-10%)

1 000

celulozowy, dwie długie rolki ręcznika odpowiadają nawojowi czterech rolek standardowego 
ręcznika), bardzo chłonny i wytrzymały,  2-warstwowy, opakowanie zawiera 2 rolki

1 000

Ręcznik papierowy w roli z adaptorem (adaptor umieszczony w gilzie ręcznika) umożliwiający 
dozowanie ręcznika z automatycznych pojemników, które posiadają mechanizm wysuwający i 
ucinający kolejne porcje ręcznika papierowego o długości od 27 do 30 cm. Ręcznik wykonany z 
makulatury wyselekcjonowanej, jednowarstwowy, gofrowany, wodo utwardzalny. Średnica 
rolki: 14-15 cm. Średnica tulei: 4 cm. (tuleja na stałe umieszczona - nie ruchoma wraz z 
adaptorem z tworzywa sztucznego). Długość rolki: 135-150 m. Szerokość rolki: 20 cm. 
Surowiec: makulatura (wyselekcjonowana) Gramatura minimum: 42g/m2. Kolor ręcznika: 
zielony. Produkt zintegrowany z systemem dozowania ręczników papierowych MERIDA TOP 
AUTOMATIC.

2 700

*Do wszystkich pozycji należy dołączyć aktualne wydruki z katalogu lub wydruki produktów ze stron internetowych z dokładnym opisem 
oferowanego produktu

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

pełnomocnika wykonawców)


	papier toaletowy bez cen

