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1. Papier toaletowy 

celulozowy KATRIN

Papier celulozowy typu „Jumbo”, kolor biały, 

średnica rolki 180 mm, wysokość rolki 9,5 cm,  

długość rolki 125 m, ilość listków 1000

Opak.= 12 szt. 250

2. Ręczniki kuchenne       

w rolce KATRIN

Ręczniki celulozowe, białe, wysokość rolki 226 

mm, dłogość rolki 12m, ilość listków 97

Opak. = 28 szt. 40

3. Ręczniki składane Zig 

Zag KATRIN

Ręcznik składany makulaturowy typu Zig Zag, 

dwuwarstowy, biały, nie barwiony, długość listka 

230 mm, szerokość listka 232 mm, ilość listków 

150

Karton = 20 szt. 200

4. Ręczniki składane Zig 

Zag  KATRIN

Ręcznik składany makulaturowy typu Zig Zag, 

jednowarstwowy, zielony, nie barwiony, 

gramatura papieru minimum 34,5 g/m2,  

szerokość listka 230 mm, długość listka 232 cm, 

ilość listków 250

Karton = 20 szt. 10

5. Papier toaletowy biały 

małe rolki  KATRIN

Papier celulozowy, biały,  trzywarstwowy, 

szerokość rolki 9,8 cm, długość rolki 30 m, ilość 

listków 250, średnica rolki 118 mm

Opak. = 48 szt. 12

6. Mydło białe w płynie  

ATTIS CREAMY

Mydło białe, gęste w płynie, wzbogacone 

mleczkiem migdałowym, nie podrażniającym 

wrażliwej skóry, posiadające Świadectwo Jakości 

Zdrowotnej PZH

Kanister=5l 60

7. Kapsułki żelowe do 

zmywarek 3 w 1

Chroniące zmywarkę i naczynia myjące, 

zawierające właściwości nabłyszczające

Opak. = 40 szt. 4

8. Sól do zmywarki Zapobiega osadzaniu się kamienia na zmywarce, 

jak i na naczyniach. Sól powoduje zmiękczanie 

wody, a jednocześnie chroni również naczynia 

przed zaciekami i plamami

Opak.=  1,5 kg 3

Producent oferowanego 

atykułu oraz symbol/indeks 

produktu*

Opis przedmiotu zamówienia – formularz cenowy

Wartość brutto

( kol. 8x7)Lp. Nazwa artykułu Opis artykułu Jednostka miary Ilość

Wartość netto 

( kol. 5x6)

Cena 

jednostkowa 

netto

Stawka VAT
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9. Płyn nabłyszczający do 

zmywarek

Zapobiega pojawianiu się na naczyniach 

zacieków, nadaje im połysk

Sztuka= 500 ml 2

10. Płyn do mycia naczyń 

FAIRY

Płyn wydajny, o dobrych właściwościach 

myjących oraz wysokiej zdolności do 

emulgowania tłuszczów, nie pozostawiający 

zacieków na umytych powierzchniach, gęstość 

1020g/l.

Sztuka=900 ml 60

11. Ścierka do podłogi Ścierka ciemnoszara, czysto bawełniana, miękka i 

chłonna. Nadająca się do konserwacji parkietu i 

marmuru. Przeznaczenie: mycie, odkurzanie, 

osuszanie, rozmiar 70x80

Opak.=    50 szt.  12 

12. Ścierka do kurzu Uniwersalna, miękka z mikrofibry usuwająca 

efekt elektrostatyczny, zbierająca i zatrzymująca 

kurz, chłonna

Opak.=2 szt. 60

13. Kij  do mopa Kij drewniany do mopów klasycznych, 

sznurkowych, a także mioteł. Długość minimum 

140 cm

Sztuka 30

14. Mop Klasyczny mop sznurkowy, z włókna czysto 

bawełnianego, długi, gęsty włos

Sztuka 40

15. Mop Klasyczny mop sznurkowy, z włókna czysto 

bawełnianego, krótki, gęsty włos

Sztuka 40

16. Nakładka na mop płaski 

60 cm DUST

Nakładka wykonana z bawełny, kolor niebieski , 

szerokośc 60 cm, zapinana na kieszenie.

Sztuka 10

17. Szczotka zmiotka  z 

szufelką

Komplet: zmiotka ze sztucznym włosiem + 

szufelka plastikowa z gumą

Sztuka 5

18. Szczotka na kiju 

REGINA

Szczotka drewniana z miękkim włosiem, 

końcówka włosia naturalna

Sztuka 20

19. Gąbki do mycia naczyń Gąbka typu – połączenie gąbki syntetycznej i 

pianki poliuretanowej

Opak.= 10szt. 60

20. Środek czyszczący do 

mebli PRONTO Multi 

Środek w aerozolu, chroniący różną 

powierzchnię, nadający  połysk, usuwający ślady 

i odciski palców, kurz i alergeny

Sztuka = 300 ml 100



21. Płyn do czyszczenia 

ekranów, monitorów, 

komputerów i innych 

urządzeń biurowych itp

Płyn  do  mycia  powierzchni  szklanych,  

ciekłokrystalicznych  i  plastikowych. Nie 

zostawiający zarysowań i smug, nie zawierający 

alkoholu, usuwający kurz, zabrudzenia, tłuste 

plamy, posiadający właściwości antystatyczne, 

bezpieczny dla środowiska

Sztuka =  1 l 

(płyn ze 

spryskiwaczem)

30

22. Płyn do mycia szyb 

CLIN

Produkt nie pozostawiający smug, z  aktywną 

pianą, nie ściekający z czyszczonej powierzchni

Sztuka = 500 ml 60

23. Mleczko do 

czyszczenia i 

szorowania          

KIEHL JET

Usuwający  uporczywe zabrudzenia z 

powierzchni i przedmiotów o gładkiej 

powierzchni bez zarysowania

Sztuka= 0,5l 20

24. Płyn do mycia 

sanitariatów 

KHIELSANPURID 

CITRO

Do mycia sanitariatów na bazie kwasu. 

Usuwający pozostałości wapienne, kamień 

moczowy i resztki mydła. Posiadający świeży 

zapach 

Sztuka = 1l 60

25. Środek do mycia 

powierzchni 

metalowych KIEHL 

ELOXA 

Usuwający bez problemu odciski palców i stałe 

zabrudzenia na powierzchniach metalowych

Sztuka = 0,75l 60

26. Środek do mycia i 

konserwacji podłóg                    

oraz ścian                    

KIEHL VERIPROP 

Środek do mycia bieżącego posiadający 

właściwości zwilżania powierzchni, po 

wyczyszczeniu nie pozostawiający smug

Sztuka = 1l 60

27. Płyn do mycia 

tworzywa sztucznego i 

blatów biurek                           

KIEHL TABLEFIT 

Środek rozpuszczający trudne do usunięcia 

zabrudzenia z różnych powierzchni

Sztuka =  750 ml 30

28. Środek do czyszczenia i 

konserwacji podłóg 

drewnianychKIEHL 

PARKETTO  CLEAN-

KONZ.

Wysychający bez smug z połyskiem, nie 

wymagający polerowania, samo nabłyszczający 

się. Odporny na ścieranie i zabrudzanie, 

antypoślizgowy

Sztuka = 1l 30

29. Środek do czyszczenia i 

konserwacji mebli 

KHIEL PRESTO

Do czyszczenia mebli i boazerii o różnej 

powierzchni. Pozostawiający na powierzchni 

połysk.Usuwający plamy różnego pochodzenia i 

inne zabrudzenia 

Sztuka = 750 ml 30



30. Środek zapachowy do 

sanitariatów                         

KIEHL ACTIV DUFT

Środek w postaci olejku o długim czasie 

działania, pozostawiający świeży, przyjemny 

zapach w pomieszczeniach sanitarnych

Sztuka = 1l 60

31. Mleczko do 

czyszczenia z 

wybielaczem   

CIF ULTRABIEL

Środek czyszczący z mikrokryształkami, 

usuwający  uporczywe zabrudzenia z 

powierzchni i przedmiotów, przywracający 

lśniącą biel.

Sztuka=1001g 30

32. Płyn do podłóg i mebli 

drewnianych CIF

Do podłóg i mebli drewnianych o właściwościach 

czyszczących, odświeżających i pielęgnujących, 

nie pozostawiający smug

Kanister = 5l 30

33. Emulsja do 

nabłyszczania drewna 

LUDWIG

Do podłóg drewnianych lakierowanych, nadający 

połysk bez konieczności polerowania, 

posiadający właściwości antypoślizgowe.

Sztuka = 0,5 l 20

34. Płyn uniwersalny 

AJAX 

Do mycia i odświeżania różnych nawierzchni, 

pozostawiający przyjemny zapach.

Kanister = 5l 60

35. Odświeżacz powietrza 

w sprayu BRISE

Skuteczny i wygodny w użyciu, likwidujący 

nieprzyjemne zapachy

Sztuka = 300 ml 60

36. Odświeżacz powietrza 

w sprayu BRISE mini z 

przenośnym 

urządzeniem

Skoncentrowany odświeżacz powietrza. 

Skuteczny i wygodny w użyciu, likwidujący 

nieprzyjemne zapachy

Sztuka = 10 ml 60

37. Odświeżacz powietrza 

w sprayu BRISE mini 

wkład zapasowy 2+1

Skoncentrowany odświeżacz powietrza. 

Skuteczny i wygodny w użyciu, likwidujący 

nieprzyjemne zapachy. Pasujący do urządzenia 

przenośnego

Sztuka = 30 ml 60

38. Wkład z koszyczkiem 

WC kostka 

DOMESTOS 

Zapobiegający rozwijaniu się bakterii, osadzeniu 

się kamienia, pozostawiający świeży zapach 

Sztuka = 40g 120

39. Płyn czyszcząco-

dezynfekujący 

DOMESTOS                      

Środek pomagający chronić przed zarazkami 

rozpylanymi podczas spłukiwania wody, 

dezynfekujący muszlę klozetową

Sztuka = 1250 ml 60

40. Płyn czyszcząco-

dezynfekujący WC 

SANSED

Środek usuwający uporczywe osady i wszelkie 

zabrudzenia w trudno dostępnych miejscach 

toalety. Pozostawiający przyjemny, świeży 

zapach. Nie zawierający chloru

Sztuka = 525 g 60



41. Proszek uniwersalny do 

prania 

Produkt przeznaczony do prania białych i 

kolorowych tkanin, skutecznie usuwający plamy

Sztuka = 400 g 3

42. Wybielacz w płynie 

BIELINKA

Uniwersalny środek wybielający Sztuka = 1l 60

43. Preparat do udrażniania 

rur i syfonów MUDIN 

lub KRET 

Środek o konsystencji płynnej/żelu do 

udrażniania oraz konserwacji rur i syfonów w 

instalacjach kanalizacyjnych

Sztuka = 1l 60

44. Środek do usuwania 

plam CILLI BANG 

aktywna piana

Środek czyszczący, usuwający oporne plamy oraz 

osad z armatury łazienkowej, polerujący 

nawierzchnię

Sztuka = 750 ml 

spray

10

45. Środek do czyszczenia 

Żel CILLIT Kamień i 

Rdza

Środek do usuwania brudu, rdzy, osadu z mydła i 

kamienia, zacieków wodnych w pomieszczeniach 

sanitarnych

Sztuka = 420 g 10

46. Pieluchy tetrowe 100% bawełny o wymiarach 70x80 cm Opak. = 50 szt. 10

47. Szczotka do WC 

KOMPLET

Wytrzymałe z dobrej jakości materiału Sztuka = komplet 10

48. Ścierka do podłóg 

pakowana pojewdynczo

Usuwająca brud z każdej powierzchni bez 

konieczności używania detergentów. Miękka, 

chłonna, wytrzymała o wymiarach 60x70 cm

Sztuka 60

49. Miotełka do kurzu i 

pajęczyn

Skutecznie przyciągająca kurz, wykonana z 

miękkich i elektrostatycznych włókien 

polipropylenów. Posiadająca ergonomiczny 

uchwyt wykonany z lekkiego tworzywa

Sztuka 10

50. Wiadra owalne 

plastikowe 14l                     

z wyciskaczem

Z dobrej jakości materiału. Lekkie i wytrzymałe 

zaopotrzane w duży wyciskacz oraz dziubek 

ułatwiający opóżnianie wiadra

Sztuka 15

51. Myjka/ściągaczka do 

mycia szyb 

Szerokości 25-30 cm, ergonomiczny kształt 

rączki, wygodna w użyciu

Sztuka 10

52. Worki na śmieci 35 l 

grube

Z dobrej gatunkowo folii, wytrzymałe Rolka = 50 sztuk 60

53. Worki na śmieci 60 l 

grube

Z dobrej gatunkowo folii, wytrzymałe Rolka = 50 sztuk 60

54. Worki na śmieci 120 l 

grube

Z dobrej gatunkowo folii, wytrzymałe Rolka = 25 sztuk 60



55. Worki na śmieci 160 l 

grube

Z dobrej gatunkowo folii, wytrzymałe Rolka = 10 sztuk 60

56. Worki na śmieci 240 l 

grube

Z dobrej gatunkowo folii, wytrzymałe Rolka = 10 sztuk 60

57. Rękawice winylowe 

uniwersalne rozmiar 

XL

Dobre gatunkowo, bezpudrowe Opak. = 100 

sztuk

12

58. Rękawice winylowe 

uniwersalne rozmiar L

Dobre gatunkowo, bezpudrowe Opak. = 100 

sztuk

12

59. Rękawice winylowe 

uniwersalne rozmiar M

Dobre gatunkowo, bezpudrowe Opak.= 100 sztuk 12

60. Rękawice gumowe 

uniwersalne rozmiar 

XL

Dobre gatunkowo, gospodarcze, z grubej gumy Para 15

61. Rękawice gumowe 

uniwersalne rozmiar L

Dobre gatunkowo, gospodarcze, z grubej gumy Para 15

62. Rękawice gumowe 

supermocne JAN 

NIEZBĘDNY, rozmiar 

L

Dobre gatunkowo, lateksowe , supermocne- 50% 

grubsze od standardowych rękawic

Para 15

63. Rękawice gumowe 

supermocne JAN 

NIEZBĘDNY, rozmiar 

XL

Dobre gatunkowo, lateksowe , supermocne- 50% 

grubsze od standardowych rękawic

Para 15

64. Mydło do rąk Toaletowe mydło w kostce dobrej jakości o 

właściwościach nawilżających

Sztuka = 100 g 100

65. Krem do rąk Delikatny krem do skóry wrażliwej, łagodzący 

podrażnienia o właściwościach nawilżających z 

gliceryną.

sztuka = 100 ml 100

* dołączyć kartę katalogową produktu w przypadku braku symbolu/indeksu produktu

Razem wartość netto i brutto


