
Załącznik nr 6.1 do siwz
Część 1- Środki chemii gospodarczej

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia jm ilość

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Kostka zapachowa do WC szt. 300

2 usuwa brud, osad z kamienia, tłuszcz, nie rysuje powierzchni, opakowanie 700ml szt. 1000

3 Płyn do WC szt. 500

4 Płyn do WC szt. 1000

5 Mydło w płynie szt. 500

6 Odświeżacz powietrza w aerozolu. pojemność 300ml szt. 100

7 Odświeżacz powietrza szt. 30

8 Odświeżacz w żelu usuwa niemiłe zapachy w toaletach, opakowanie 150 g szt. 100

9 Płyn do mycia drewna szt. 10

10 szt. 50

11 szt. 100

12 szt. 100

    FORMULARZ  KALKULACJI CENOWEJ 

cena jedn. 
brutto 

wartość brutto 
(kol.5x6)

Nazwa/typ/ rodzaj, 
model oferowanego 

artykułu  *

 Nazwa 
producenta

3 funkcje, 3 warstwy, (czyści tam gdzie rozwijają się bakterie,  zapobiega 
osadzaniu się kamienia,  a żelowy pasek pozostawia długotrwały zapach); w 
koszyczku; waga: 40g; 

Mleczko do czyszczenia z  
mikrogranulkami

Żel myjąco - dezynfekujący urządzenia sanitarne, bakteriobójczy i grzybobójczy,  
gęsta zawiesina, opakowanie 1250 l.

Żel myjąco - dezynfekujący urządzenia sanitarne, bakteriobójczy i grzybobójczy,  
gęsta zawiesina 5l

do mycia rąk, właściwości antybakteryjne, przebadane dermatologicznie, 
posiadające glicerynę, wydajne w użyciu,  pojemność  5  litrów.

w aerozolu, wkład do urządzenia AIR WICK Frechmatic 
pojemność 250 ml

płyn do mycia i pielęgnacji podłóg drewnianych z naturalnymi woskami 
nadającymi efekt hydrofobowości, dodatek silikonu ułatwia rozprowadzanie 
produktu na powierzchni. Opakowanie  5 litrów

Produkt do ochrony i 
nabłyszczania drewna

nadaje wysoki połysk bez konieczności polerowania, tworzy warstwę ochronną, 
chroni podłogi przed zarysowaniem, zwiększa właściwości antypoślizgowe, 
zabezpiecza podłoże przed wnikaniem wody. Opakowanie 750 ml

Płyn do mycia pcv, linoleum, 
kamienia i terakoty

płyn do mycia pcv, linoleum, kamienia i terakoty, naturalne woski nadają efekt 
hydrofobowości, silikon ułatwia rozprowadzanie produktu na powierzchni. 
Opakowanie  5 litrów

Produkt do ochrony i 
nabłyszczania PCV i 
linoleum

nadaje wysoki połysk bez konieczności polerowania, tworzy warstwę ochronną, 
chroni podłogi przed zarysowaniem, zwiększa właściwości antypoślizgowe, 
zabezpiecza podłoże przed wnikaniem wody. Opakowanie 750ml



13 szt. 100

14 szt. 20

15 szt. 20

16 Płyn do zmywania Sidolux-u szt. 300

17 Płyn do naczyń szt. 500

18 Płyn do naczyń szt. 400

19 szt. 50

20 Płyn do mycia szyb szt. 1000

21 szt. 800

22 Płyn wybielający odplamiacz do białych tkanin, usuwa różne rodzaj plam, opakowanie 1 litrowe szt. 50

23 Proszek do czyszczenia szt. 600

24 Proszek do prania ręcznego skutecznie usuwa brud z białych tkanin, opakowanie 400g. szt. 30

25 Środek do pielęgnacji mebli szt. 250

26 szt. 500

Produkt do ochrony i 
nabłyszczania kamienia i 
terakoty

nadaje wysoki połysk bez konieczności polerowania, tworzy warstwę ochronną, 
która chroni przed zarysowaniem i ścieraniem, zwiększa właściwości 
antypoślizgowe. Opakowanie 750 ml

Płyn do mycia i 
nabłyszczania paneli 
podłogowych 

płyn do mycia i pielęgnacji podłóg wykonanych z paneli, naturalne woski nadają 
efekt hydrofobowości, silikon ułatwia rozprowadzanie produktu na powierzchni. 
Opakowanie 5 litrów

Produkt do ochrony i 
nabłyszczania paneli

nadaje wysoki połysk bez konieczności polerowania, tworzy warstwę ochronną, 
chroni podłogi przed zarysowaniem i ścieraniem, zwiększa bezpieczeństwo 
użytkowania podłogi, zabezpiecza podłoże przed wnikaniem wody. Opakowanie 
750 ml

preparat do usuwania zanieczyszczonych i nawarstwionych nabłyszczaczami 
powierzchni, do gruntownego czyszczenia podłóg, do odtłuszczenia nowych 
powierzchni tj: panele i wykładziny PCV, pojemność 500ml.

preparat do ręcznego mycia naczyń, skutecznie usuwający tłuszcz, PH neutralne 
dla skóry, gęsta konsystencja, balsam aloes, opakowanie 5 litrów

preparat do ręcznego mycia naczyń, skutecznie usuwający tłuszcz, PH neutralne 
dla skóry, gęsta konsystencja, balsam aloes, opakowanie 1 litr

Środek do silnie 
zabrudzonych powierzchni

przeznaczony do gruntownego czyszczenia po remontach, usuwanie pozostałości 
po farbach, lakierach, klejach, tłustych plamach, nabłyszczaczach itp; do 
wszystkich rodzai powierzchni. Opakowanie 750 ml

z pompką, środek na bazie alkoholu do mycia powierzchni. szklanych, usuwa kurz 
i brud, nie pozostawia smug, opakowanie 500ml

Płyn do czyszczenia - 
uniwersalny 

uniwersalny płyn antybakteryjny o długotrwałym zapachu, do mycia dużych 
powierzchni np. podłóg, ścian, glazury. Opakowanie 5 litrów

do czyszczenia urządzeń sanitarnych i kuchennych, skutecznie usuwa oporny 
brud i tłuszcz, nie rysuje czyszczonych powierzchni, opakowanie 1kg

w sprayu o pojemności 250 ml, czyści, pielęgnuje i chroni drewniane meble, 
zapewnia połysk.

Środek do udrażniania rur i 
odpływów 

W granulkach do chemicznego udrożnienia rur i syfonów w instalacji 
kanalizacyjnej, zawierający substancje o działaniu antybakteryjnym, opakowanie 
1kg



27 szt. 350

28 szt. 20

29 Tabletki do zmywarki opk 20

Razem wartość brutto

Należy wypełnić wszystkie puste pola

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

Środek do usuwania kamienia 
i rdzy 

z pompką, płyn usuwający kamień, rdzę, mydło, tłuste plamy i inny brud 
przeznaczony do mycia glazury, terakoty, szkła,plastiku oraz powierzchni 
chromowanych itp. opakowanie 500ml

Środek do usuwania plam 
ropopochodnych 

alkaliczny preparat do mycia karoserii samochodów, silników, maszyn. 
Opakowanie 20 litrów

nie pozostawiają smug, zapewniają czystość i połysk, usuwają trudne do usunięcia 
plamy, opakowanie 100 szt

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

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

pełnomocnika wykonawców)


	chemia gospodarcza

