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                        Formularz kalkulacji cenowej

Część I.  Środki czystości dla jednostek policji woj. zachodniopomorskiego

LP Nazwa przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia ilość

1 2 3 4 5 6 7 8

1 szt. 2500

2 szt. 2500

3 szt. 1500

4 szt. 1000

5 szt. 1100

6 szt. 2000

7 szt. 1500

8 szt. 1500

9 szt. 2000

10 szt. 1000

11 szt. 800

Załącznik nr 4.1 do siwz

j.m
cena jednostkowa 

brutto w zł

wartość brutto
w zł

[kol. 5x6]

nazwa 
oferowanego
artykułu *

Mleczko do czyszczenia np. Cif z wybielaczem firmy 
Unilever lub równoważny

Mleczko usuwające tłuszcz, osad z kamienia, nie rysujące powierzchni, z kompozycją zapachową o składzie zawierającym niejonowe środki 
powierzchniowo czynne i związki wybielające na bazie chloru o pojemności 750ml. Gęstość 1,45(g/cm3-200C) Lepkość (mPas) 25oC-1200, 
PH (25oC)- 11 

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.

Płyn uniwersalny np. Sidolux- Mydło Marsylskie firmy 
Lakma lub równoważny

Płyn do mycia dużych powierzchni zmywalnych: podłóg, ścian, glazury- czyszczący zabrudzone powierzchnie z systemem soda Power, 
zmiękczający i rozpuszczający tłuszcz. Dozowanie 50 ml na 5 l. wody. Ph 8-9. Pojemność kanister 5l. 

Płyn uniwersalny do mycia powierzchni np. Sidolux- 
Mydło Marsylskie firmy Lakma lub równoważny

Płyn do mycia dużych powierzchni zmywalnych: podłóg, ścian, glazury- czyszczący zabrudzone powierzchnie z systemem soda Power, 
zmiękczający i rozpuszczający tłuszcz Dozowanie 50 ml na 5 l. wody. Ph 8-9. Pojemność butelka 1l. 

Koncentrat do mycia powierzchni np. Nano Orange 
firmy Voigt lub równoważny

Skoncentrowany środek do mycia powierzchni odpornych na działanie wody, Z zawartością alkoholu, który umożliwia szybkie odparowanie 
i nadaje mytym powierchniom delikatny połysk, nie pozostawiając żadnych smug i zacieków. Produkt wyprodukowany w technologii Nano, 
dzięki czemu chroni czyszczone powirzchnie przed ponownym osadzaniem się brudu i ułatwia kolejny proces mycia. Ph:8-9. Butelka 1 l z 
podziałk, oraz z opisem. 

Płyn do mycia i dezynfekcji toalet oraz urządzeń 
sanitarnych np.Domestos firmy Unilever lub 
równoważny

Zagęszczony płyn/żel do czyszczenia i dezynfekcji urządzeń i pomieszczeń sanitarnych, o działaniu grzybobójczym, pleśniobójczym i 
bakteriobójczym, rozpuszczający osad z kamienia i rdzy zarówno powyżej jak i poniżej linii wody, neutralizujący nieprzyjemny zapach na 
bazie podchlorynu sodu, wodorotlenku sodu i tlenku aminy, z odpowiednio wyprofilowaną szyjką umożliwiającą nanoszenie preparatu w 
miejscach trudno dostępnych. Gęstość (g/cm3 w 20oC) 1,082, Ph- 13. Pojemność butelka -750ml. 

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

Skoncentrowany środek do gruntownego czyszczenia pomieszczeń i urządzeń sanitarnych. Zalecany do czyszczenia powierzchni odpornych 
na działanie kwasów. Skutecznie usuwa uciążliwe zabrudzenia t. 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 
wpomieszczeniach pozostawia przyjemny zapach. Ph-:0,2-1,2. Butelka 1 l z podziałką co 100ml i opisem.

Płyn do mycia paneli np. Emsal firmy Werner&Mertz 
lub równoważny

Płyn do paneli z antystatyczną formułą i impregnacją przed zmoczeniem- informacje na opakowaniu. Płyn pielęgnujący podłogi i 
zabezpieczający je przed pęcznieniem od mycia na mokro, rozlanych cieczy i mokrych butów. Dzięki specjalnej formule impregnującej 
zapewnia optymalne zabezpieczenie wszystkich fug i krawędzi nieodpornych na działanie wody. Ph- 3,6. Butelka 1l.

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 pozostawijący smug, szybko wysychajćy. Ph 9,6. 
Butelka poj1l ze spryskiwaczem 

Płyn do mycia usuwający kamień i rdzę np. Cilit Bang 
kamień i brud lub równoważny

Płyn do czyszczenia w spray-u. Silny środek czyszczący usuwający kamień i rdzę, osady z mydła, tłuste plamy, zapieczony tłuszcz, brud i 
kurz bez szorowania. Po spryskaniu powierzchni tworzy się aktywna piana. Sład: kwas sulfamidowy, szczawiowy i mrówkowy. Ph<1. 
Butelka ze spryskiwaczem  poj 750ml 

Płyn do mycia łazienek np. Frosh firmy Werner&Mertz 
lub równoważny

Płyn do czyszczenia łazienek, usuwający kamień, zabrudzenia oraz resztki mydła na bazie winogron. Nie zawiera składników 
niebezpiecznych. PH-4,2. Gęstość:1,024g/cm3, Butelka ze spryskiwaczem o poj. 500ml. 
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12 szt. 30

13 szt. 800

14 szt. 1000

15 szt. 2000

16 Zawieszka do pisuarów szt. 250

17 szt. 120

18 op 45

19 Sól do zmywarek, skutecznie ochrania przed kamieniem. Opakowanie -1,5 kg op 45

20 szt. 45

21 szt. 1000

22 Odświeżacz powietrza w żelu, skutecznie odświeża pomieszczenia nadając im delikatny zapach. Pojemnik 150g szt. 850

23 szt. 350

24 szt. 200

Należy wypełnić wszystkie puste pola

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

………………………………

Miejscowość, data

Koncentrat do czyszczenia zabrudzeń ropopochodnych 
np. Brudpur firmy Voigt lub równoważny

Skoncentrowany, silny środek do gruntownego mycia i usuwania tłustych zabrudzeń. Skutecznie usuwa nawet mocne zabrudzenia 
ropopochodne, oleje, smary, oraz osady kuchenne, Przeznaczony do mycia warsztatów, hal fabrycznych . Polecany do mycia maszyn, 
silników oraz prania odzieży roboczej Ph-12-13. Kanister poj 5l . 

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 powuierzchni 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 700ml

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

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 

Kostka do pisuaru neutralizująca nieprzzyjemne zapachy w pomieszczeniach wc. Myje muszle klozetowe i pisuary oraz zapobiega osadzaniu 
się kamienia. Co najmniej dwie wersje zapachowe. Każda kostka osobno hermetycznie zapakowana w folie.

Proszek do prania np. Dosia firmy Reckitt Benckiser lub 
równoważny

Proszek do prania, przeznaczony do prania ręcznego i w pralkach automatycznych. Poj. 1,5 kg Wartość pH-10,4-11,2, gęstość:0674 do 
0,734g/m3

Tabletki do zmywarki np. Ludwik ultimate Power firmy 
Grupa Inco S.A. lub równoważne

Tabletki, kapsułki do zmywarki all in one, posiadające zaawansowane enzymy czyszczące z najtrudniejszych zabrudzeń, Pakowane po 50 
szt.

Sól do zmywarki np. Ludwik firmy Grupa Inco S.A lub 
równoważna

Nabłyszczacz do zmywarki np. Ludwik firmy Grupa 
Inco S.A lub równoważny

Płyn nabłyszczający  do zmywarek o poj 750ml

Suchy odświeżacz powietrza w sprayu np. Brait Dry 
Mist firmy Dramers lub równoważny

Suchy odświeżacz powietrza w sprayu z formułą No Water nie zawierający wody. Skutecznie odświeża pomieszczenia nie rozpylając 
mgiełki. Opakowanie 300ml, co najmniej 4 wersje zapachowe do wyboru przez zamawiającego

Odświeżacz powietrza w żelu np. Ambi Pur Crystals 
lub równoważny

Koncentrat usuwający stare zanieczyszczenia np. 
Gruntpur firmy Voigt lub równoważne

Skoncentrowany, zasadowy środek o podwyższonej skuteczności do gruntownego mycia mocno zabrudzonych podłóg i powierzchni 
odpornych na działanie alkaliów. Skutecznie usuwający stary brud, tłuszcze, pasty oraz warstwy polimerowe. Środek może być stosowany 
w maszynach czyszczących. Efektywne działanie już od 5% roztworu, pH:10,5-11,5. Butelka o poj. 1l z podziałką

Dozownik 20ml z miarką na butelkę 1l firmy Voigt lub 
równoważne

Dozownik z miarką na butelkę o pojemności 1l. System dozujący, który jednocześnie zastępuje zakrętkę. Pozwala na dozowanie- 
przedziałka 5,10,15, 20 ml

Razem wartość brutto
(suma poz. 1-24)

………………………………………………………….………………………………………..

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


