
CZĘŚĆ I - CHEMIA GOSPODARCZA DOMOWA Załącznik 3A do umowy 

L.p.

Nazwa produktu 

oferowanego przez 

wykonawcę

J.m Ilość
Cena jedn. 

brutto

Łączna wartość 

brutto kolumna 

5x6

1 3 4 5 6 7

1.

Mleczko do czyszczenia powierzchni ceramicznych  typu 

Tytan, Cif lub równoważny, preparat przeznaczony jest do 

czyszczenia blatów kuchennych, kuchenek gazowych i 

elektrycznych, lodówek, wanien, brodzików, umywalek, 

zlewozmywaków, glazury, terakoty, powierzchni 

aluminiowych, chromowanych, miedzianych i 

emaliowanych op. 0,5-1l,  odczyn pH 8-9

litr 200

FORMULARZ ZESTAWIENIA CENOWEGO

Asortyment

2

3.
Mydło w płynie do mycia posiadające właściwości 

antybakteryjne opakowanie 5 L
litr

2.
Mydło toaletowe w kostce, zapachowe 100 g  

szt 1020

850

5.
Odświeżacz powietrza do łazienki w aerozolu typu Aro 

lub równoważny (różne zapachy)  op.  400 ml (± 200 ml) 
szt

4.
Odplamiacz  typu Vanisch lub równoważny, nie zawiera 

chloru, opakowanie 1L ± 10%
litr 36

160

7.

Papier toaletowy 2-warstwowy celulozowy, rolka, kolor 

dowolny z wyjątkiem szarego, szer. rolki 9 cm, ilość 

listków w rolce nie mniej niż 150 sztuk, gramatura 

papieru nie mniej niż 40g/m2    ( ± 5g /m2 )

rolka

6.
Papier toaletowy mini koło, jednowarstwowy wykonany z 

makulatury, dług. rolki  240 m, szer. 10 cm, rolka 800

15000

9.
Płyn do mycia naczyń typu Kubuś lub równoważny, 

odczyn pH 6-8, op. 5l litr

8.
Płyn do czyszczenia i nabłyszczania mebli typu Sidolux  

lub równoważny, środek w aerozolu, poj. 300 ml (± 

150ml)

szt 10

1400

11.

Płyn zagęszczony do dezynfekcji WC typu DOMESTOS 

lub równoważny, skutecznie czyszci i wybiela miejsca 

trudno dostępne, bakteriobójczy, usuwający kamień i rdzę litr

10.

Płyn do płukania tkanin typu E lub równoważny, nadający 

miękkość i puszystość tkaninom, posiada składniki 

antystatyczne zpaobiegające elektryzowaniu się tkanin  litr 200

1000

13.

Proszek do prania w pralkach do tkanin kolorowych typu 

E, Bryza lub równoważny. Proszek zawiera: nie mniej niż 

15 % wypełniaczy aktywnych, nie mniej niż 15 % 

środków powierzchniowo-czynnych. Opakowanie 5 kg.

kg

12.
Preparat do udrażniania rur i syfonów  typu Soda 

Kaustyczna lub równoważny, w granulkach, op. 0,5 - 1 kg kg 12

1400

14.

Proszek do prania w pralkach do tkanin białych typu E, 

Bryza lub równoważny. Proszek zawiera: nie mniej niż 15 

% wypełniaczy aktywnych, nie mniej niż 15 % środków 

powierzchniowo-czynnych. Opakowanie 5 kg.

kg 400



…………………dnia………………….                                 …………………………………………………….……………..

                                                (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy)

1) Miejsca dostaw:

 Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie 71-246;

15.
Ręcznik papierowy celulozowy w rolce, gramatura 25 

g/m2 dwuwarstwowy, średnica pojedynczej rolki 200 mm rolka

14.

Proszek do prania w pralkach do tkanin białych typu E, 

Bryza lub równoważny. Proszek zawiera: nie mniej niż 15 

% wypełniaczy aktywnych, nie mniej niż 15 % środków 

powierzchniowo-czynnych. Opakowanie 5 kg.

kg 400

12

17.

Ręczniki papierowe typu Z-Z składane o dużej 

chłonności; gramatura 39 gr/mkw (±5%), wymiary 

pojedynczego ręcznika 25 x 20 cm (± 5%) każda. Do 

wyceny należy przyjąć 200 listków

 w opakowaniu - 1 binda. Zamawiający dopuszcza 

dostawę towaru w dowolnym opakowaniu zbiorczym, 

przy czym cena na fakturze  po przeliczeniu za bindę (200 

listków) będzie zgodna     z ceną podaną w ofercie

binda

16.
Ręcznik papierowy w rolce szer. 19 cm, dł. min. 60 m 

(±15m) szt 260

4000

18.

Sól do ochrony zmywarek i naczyń przed działaniem 

twardej wody. Zapobiega tworzeniu się
kg

21.

Uniwersalny, skoncentrowany środek do mycia podłóg, 

glazury, umywalek i innych powierzchni zmywalnych 

typu Tytan lub równoważny, posiadający substancje 

zapachowe,  opakowanie 5 L

litr

 zacieków i osadzaniu kamienia op.25 kg
800

szt

23.

Kostka  toaletowa w koszyczku z zawieszką typu 

Domestos lub równoważna o działaniu dezynfekującym, 

zapobiegająca powstawaniu osadu i usuwająca 

nieprzyjemny zapach, produkt o masie nie mniejszej niż 

40g

szt

19.
Sól do ochrony zmywarek i naczyń przed działaniem 

twardej wody. Zapobiega tworzeniu się zacieków i 

osadzaniu kamienia op. 1 kg

kg

22.
Wkład do automatycznego odświeżacza powietrza AiR 

WICK w aerozolu poj. 250 ml szt

60

10

4000

100

72

20.

Tabletki do zmywarek typu W 5, Ludwik lub równoważne 

posiadają środki czyszczące, które usuwają nawet silne 

zabrudzenia naczyń. Posiadają funkcję czystego 

spłukiwania oraz aktywne środki nabłyszczające, a także 

zintegrowane sole zapobiegające osadzaniu się kamienia

Łączna kwota brutto oferty:

25.
Oliwka kosmetyczna 150 ml

szt

24.
Nabłyszczacz do zmywarek typu Somat lub równoważny 

opakowanie 750 ml szt

10

10


