
Strona 1 z 2

Część nr 3 - chemia i środki czyszczące

(pieczęć wykonawcy)

Formularz kalkulacji cenowej

Nazwa  Ilość 

A B C D E F G H I

I

1 17600 litr

2 Płyn do spryskiwaczy szyb samochodowych - letni 7600 litr

3 Płyn do mycia silnika z atomizerem 210 litr

4 Szampon samochodowy 250 litr

5 Płyn do mycia szyb samochodowych z atomizerem 80 litr

6 Odmrażacz do szyb z atomizerem 165 litr

7 80 litr

8 Płyn do płukania chłodnic 20 litr

9 10 litr

10 20 litr

11 Środek do czyszczenia  filtrów DPF (spray) 10 litr

12 Odrdzewiacz (spray) 150 litr

13 Zmywacz do hamulców (spray) 240 litr

14 Smar miedziany (spray) 5 litr

15 10 litr

16 Smar teflonowy - biały (spray) 5 litr

17 Płyn FP-2 lub równoważny 10 litr

18 Wazelina techniczna (spray) 5 litr

19 Płyn do czyszczenia deski rozdzielczej - kokpitu (spray) 180 litr

20 Smar do łańcuchów motocyklowych (spray) 10 litr

21 Smar do ochrony biegunów akumulatora spray 5 litr

22 15 litr

23 Silikon do konserwacji uszczelek (spray) 10 litr

24 Odmrażacz do zamków (spray) 2 litr

załącznik nr 6.3 do siwz

………………………………………..

Nr 
grupy

Lp
Jednostka

 miary

Pojemność 
proponowanego 
opakowania*/**

Cena 
jednostkowa

 netto 
(w PLN)*
za 1 litr

Wartość 
asortymentu 

netto 
(w PLN)*

 (kol. DxG)

Wartość 
asortymentu brutto 

(w PLN)***
(kol. H+VAT)

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

Płyn do  tapicerki z atomozerem

Płyn uszczelniajacy chłodnice

Środek do czyszczenia gaźników,wtryskiwaczy, przepustnic i 
EGR (spray)

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

Preparat do poprawy kontaktu złączy instalacji elektrycznej 
(spray)
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Nazwa  Ilość 

A B C D E F G H I

II

1 225 kg

2 2 kg

3 5 kg

4 Masa uszczelniająca - szara Dirko lub równoważna 5 kg

5 15 kg

Nazwa  Ilość 

A B C D E F G H

III

1 Zapach samochodowy (typu choinka) 20 szt

2 80 szt

3 Skrobak do szyb 120 szt

4 Ścierka z mikrofibry do wycierania i polerowania, na mokro i sucho 10 szt

5 Ściągacz wody z gąbką teleskopowy (100 -160 cm) 5 szt

6 Duża szczotka do mycia samochodu mieszany włos z końcówką do węża 15 szt

7 Szczotka do odśnieżania samochodu 20 szt

8 Szczotka do mycia samochodu - naturalny włos 30 szt

9 Szczotka zmiotka na długim kiju 10 szt

10 Szczotka zmiotka z szufelką 10 szt

11 Gąbka do mycia Motyl 20 szt

12 5 szt

Suma brutto (z VAT):

@@@@

*   - wypełnia wykonawca we wszystkich pozycjach

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ……………………………………………………

Miejscowość, data (podpis(-y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy,

 w przypadku oferty wspólnej, podpis pełnomocnika wykonawców)

Nr 
grupy

Lp
Jednostka 

miary
Pojemność 

opakowania*/ **

Cena 
jednostkowa

 netto 
(w PLN)
za 1 kg.*

Wartość 
asortymentu 

netto 
(w PLN)*

 (kol. DxG)

Wartość 
asortymentu brutto 

(w PLN)***
(kol.H+VAT)

Preparat do mycia Transnet TR-4B lub równowazny

Borax

Pasta montazowa do układu wydechowego

Smar do zacisków hamulcowych (do pracy w wysokich 
temperaturach)

Nr 
grupy

Lp
Jednostka 

miary

Cena 
jednostkowa

 netto 
(w PLN)*
za 1 szt.

Wartość 
asortymentu 

netto 
(w PLN)*

 (kol. DxF)

Wartość 
asortymentu brutto 

(w PLN)***
(kol.G+VAT)

Zapach samochodowy (typu ambi pur)

Szczotka do mycia samochodu teleskopowa z przepływem wody
(100 -160 cm) 

Długość gwarancji na pełny asortyment nie krótsza niż 24 miesiące i nie 
przekraczająca 36 miesięcy: (wpisać ilość miesięcy)

**- Zamawiający pożąda następujących wielkości opakowań preparatów:
Grupa I, pozycje: 1 i 2 od 4 do 6 litrów; pozycje: 3 i 4 od 0,5 do 1 litra; pozycje: 5-15  od 0,4 do 0,8 litra; pozycje 19-23 od 0,2 do 0,75 litra; pozycja 24 od 0,04 do 0,06 litra. 
Grupa II, pozycja 1 od 20 do 35 kg; pozycja 2 od 0,4 do 0,8 kg; pozycja 3 od 0,1 do 0,5 kg; pozycja 4-5 od 0,075 do 0,3 kg

***- wartość brutto należy obliczyć jako wartość netto (kol.H w gr.I i II oraz kol.G w gr.III)) powiększoną o obowiązującą wartość VAT


