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NAZWA SUGEROWANEGO 
MATERIAŁU , ARTYKUŁU, OPIS 
 
 
 
 
 
 
 

WYMAGANIA, 
WŁAŚCIWOŚCI  
 
 
 
 
 
 
 
 

NAZWA I PRODUCENT 
W przypadku 
zaproponowanego produktu 
równowaŜnego naleŜy 
wpisać szczegółowe 
parametry zaoferowanego 
produktu równowaŜnego  
potwierdzające wymagania 
jakościowe określone przez  
Zamawiającego  

j. m.  ILOŚĆ CENA 
JEDNOSTKO 
WA BRUTTO  

STAWKA 
PODATKU 
        OD 
TOWARÓW 
   I USŁUG 

WARTOŚĆ 
BRUTTO  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Szczotka do wc, wykonana z 
tworzywa sztucznego, w kolorze  
białym lub jasnoszarym, stojąca 

 
 

 szt. 10    

2 Końcówka MOP wykonana z 
bawełny, paskii, na trzonek 
wkręcany   

  szt. 30    

3 Miotła plastikowa na trzonek 
wkręcany, z włosiem z 
 trzonkiem drewnianym ( kpl. ) 

  kpl 30    

4 Rękawice robocze gumowe 
flokowane. Wykonane z lateksu, 
kauczuku naturalnego. 
Wewnętrzna powierzchnia 
rękawic pokryta flokiem (pyłem 
bawełnianym), co ułatwia 
wkładanie i zdejmowanie oraz 
zapobiega poceniu się rąk w 
czasie uŜytkowania. (para) 

  par. 30    

5 Skurzawka tetrowa, min.  
wymiary 60cm × 40cm 

  szt. 6    



6 Ścierka podłogowa  
pomarańczowa wym.80x80 cm  

  szt. 40    

7 Szufelka, wykonana z tworzywa 
sztucznego, Szczotka – zmiotka,   
z tworzywa sztucznego z  
włosiem sztucznym, szerokość  
21,5 (kpl.)  

  kpl 6    

8 Wiadro wykonane z tworzywa 
sztucznego z uchwytem, trzonek 
do mopa wykonany z metalu, 
pokryty tworzywem sztucznym, 
mop, bawełniany, sznurki, 
wyciskacz, (kpl.) 

  kpl 6    

9 HDPE 60/80 A’25 60L worki na 
śmieci 

  rolka 50    

10 LPDE 70/110 A’25 120L CZARNE 
worki na śmieci  

  rolka 50    

11 HDPE 50/60 A’50 35L worki na 
śmieci  

  rolka 100    

12 Płyn do mycia podłóg, glazury 
Ajax Uniwersal 1l. lub 
równowaŜny  

Zapachy/ Laguna, 
Dzikie Kwiaty 
Jabłkowy, wiosennt-
konwalia, Bez, Clean 
wather, Bambus 
skład mniej 5% 
anionowe środki 
powierzchniowo 
czynne, niejonowe 
środki 
powierzchniowo 
czynne, pH neutralne 

 szt. 60    

13 Mleczko do czyszczenia min. W 
opakowaniach 250 ml. Cif 
mleczko lub równowaŜny  

Skład nie gorszy niŜ : 
anionowych środków 
powierzchniowo 
czynne 1-5%, 
niejonowe środki 

 szt. 60 
 
 
 
 

   



powierzchniowo 
czynne, mydło, 
kompozycje 
zapachowe, postać 
mętna biała ciecz, 
gęstość 1,54g/cm3 w 
temp. 200C lepkość 
550 

 
 
 

14 śel do usuwania kamienia, rdzy, 
osadu mydła, zacieków 
wodnych, tłustych plam. Do 
powierzchni chrom, stal 
nierdzewna, glazura, porcelit, 
szkło, plastik. Do czyszczenia 
powierzchni pionowych. Cilit 
Lime & Rust min. 450 ml w op., 
lub równowaŜny   

  szt. 60    

15 
 

Odkamieniacz, odrdzewiacz, 
odtłuszczacz do stali i Ŝeliwa, 
zawierający do 35% kwasu 
fosforowego Fosol 500 ml lub 
równowaŜny   

  szt. 60 
 
 
 

   

16 śel 200ml + koszyk, Bref  
(lub równowaŜny) 

   
szt. 

 
50 

   

17 Mydło w płynie zgęszczone, 
białe, doskonałe do 
dozowników, zawiera substancje 
nawilŜające i pielęgnujące, 
testowany dermatologicznie, 
zgłoszony do krajowego rej, 
kosmetyków w opakowaniu 5l. 
Mydło Les  
(lub równowaŜny) 

  szt. 25    

18  
Ocet spirytusowy, 0,5l  

   
szt.  

 
15 

   

19 Płyn ze spryskiwaczem do mycia 
szyb i luster, 500ml z alkoholem 

Zapach cytrynowy, 
ph przy 20C 7,0-9,0, 

 szt. 150    



Clin Window  
(lub równowaŜny) 

klarowna ciecz o 
niskiej lepności, 
gęstość (20oC) 
0,990-0,994g/cm3, 
temp. zapłonu 56 
stopni C, preparat 
nie moŜe 
podtrzymywać 
palenia, 0,5l/opak.  

20 Płyn do mycia szyb z alkoholem   
 - zapas 5l 

  szt. 30    

21 Płyn do mycia drewna 750ml,  
Pronto 
(lub równowaŜny) 

  szt.  30    

22 Spray przeciw kurzowi Pronto  
(300ml.) 
(lub równowaŜny) 

5% niejonowe środki 
powierzchniowo 
czynne, 5-15% 
węglowodory 
alifatyczne, 2- 
bromo-2-
nitropropane-1,3diol, 
kompozycje 
zapachowe, linalol. 
hexyl. cinnamal, 
limonene, benzyl 
salicylate, 
200ml/opak.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

szt. 60    

23 
 
 
 
 
 
 

Proszek do czyszczenia 
powierzchni glazurowych, 
porcelanowych, emaliowanych o 
cytrynowym zapachu. Bielinka 
0,5 kg lub równowaŜny  

  szt.  50    

24 
 
 
 
 

UdraŜniasz do rur w płynie, 
pojemność min. 250 ml 

  szt.  40    



 
 
25 
 
 
 
 
 
 
 

Płyn do mycia w-c Tytan 1200 
ml (lub równowaŜny)   

Kwas fosforowy 
(V)<15% , wodny 
roztwór 
eterupolioksyetyleno
glikolowego 
syntetycznego 
alkoholu 
tłuszczowego, 
węglowodory 
automatyczne 1 < 
kwas glikolowy 
0,15;ph 1-3, temp. 
Wrzenia około 
100°C. Gęstość 
względna w 20° 
około 1,1g/cm³ , 
lepka ciecz o barwie 
zielonej lub  
niebieskiej  

 szt. 40    

26 
 
 
 
 

Płyn do mycia naczyń w op. 5l.o 
dobrych właściwościach 
myjących, zapach cytrynowy, 
przebadany dermatologicznie , 
kolor zielony \Les lub 
równowaŜny 

  szt. 40    

27 
 
 
 
 

Zmywacz przeznaczony do 
usuwania starych, 
nawarstwiających się powłok 
akrylowych pozostałych po 
stosowaniu środków 
wyprodukowanych na bazie 
akryli np. emulsji do pielęgnacji 
podłóg Tytan i innych tego typu 
produktów lub równowaŜny  

  szt. 30    

28 
 

Płyn uniwersalny 5L.   szt. 50    



 
 
 

przeznaczony do czyszczenia 
m.in. glazury, terakoty i 
armatury sanitarnej LUX lub 
równowaŜny 

29 
 
 
 
 

Płyn do mycia powierzchni 
innych niŜ drewniane do płytek 
ceramicznych poj. 750 ml 
\Pronto lub równowaŜny  

  szt. 50    

30 
 
 
 
 
 

Płyn Domestos do wc – 1250ml 
lub równowaŜny  

  szt.  50    

31 
 
 

Gąbka do naczyń 5cmx7cm - 
opak 10 szt.  

  Opakowanie  5    

32 
 
 

śel do czyszczenia łazienek – 
500 ml Ajax lub równowaŜny 

  szt. 30    

33 
 
 

Mleczko do czyszczenia 700 ml- 
Cif lub równowaŜny  

  Szt. 30    

34 OdświeŜacz powietrza Brise 
Aerosol lub równowaŜny  
 
 
 

  Szt. 60    

35 
 
 
 

Płyn do naczyń Pur balsam 1l. 
lub równowaŜny  

  Szt.  20    

36 
 
 

Krem ochronny do rąk dla 
obsługi  

  Szt. 15    

37 
 
 
 

śel wc – 750 ml chlorowany, 
antybakteryjny, czyszcząco-
dezynfekujący Domestos lub 
równowaŜny  

  Szt.  30    

38 
 
 

Ręczniki kuchenne 
jednowarstwowe, listkowane, 

  Opakowanie 5    



 
Ilości w kolumnie 6 zostały podane  - biorąc pod uwagę dotychczasowe zapotrzebowanie -  jako orientacyjne i mogą nieznacznie ulec zmianie.  
 
Zamawiający zastrzega, Ŝe zaproponowany przez Wykonawcę w ramach niniejszego postępowania asortyment winien spełniać 
wszystkie wymogi podane w załączniku.  W związku z tym niezbędnym jest wypełnienie przez Wykonawcę w szczególności kolumny 
załącznika w sposób precyzyjny, kompletny i jednoznaczny.  
 
1.Nie wypełnienie kolumny nr 4 w sposób precyzyjny, kompletny i jednoznaczny spowoduje odrzucenie oferty zgodnie z art. 89 ust. 
1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych. 

ręcznik papierowy w zwojach, 
biały bez nadruku o gramaturze 
min. 45g/m3, min. 50-60 
listków, pakowany po dwie rolki 

39 
 
 
 
 

Ręcznik papierowy ZZ 
makulaturowy, biały o 
gramaturze min. 45g/m2 o 
wym. arkusza min. 25x23 – 
karton, 4000szt.   

  karton 10    

40 
 
 
 
 

Mydło w płynie do pojemników 
TORK 
/6 szt. W opakowaniu/  

  Opakowanie   10    

41 
 
 
 
 

Papier toaletowy do 
pojemnikówTORK 
/27 sztuk w opakowaniu/ 

  karton 20    

42 
 
 
 
 

Ręczniki papierowe do 
pojemników TORK  
/6 szt. W opakowaniu/  

  Karton  30    

 
 
 
 
 

RAZEM         



2.W zakresie asortymentów, Zamawiający dokonując ich opisu wskazał nazwę handlową (nazwę producenta). Tym samym 
Zamawiający wskazał minimalny dopuszczalny standard jakościowy produktów. W tym zakresie Zamawiający dopuszcza oferowanie 
produktów równowaŜnych tj. zaproponowanie produktów innych producentów, o innej nazwie handlowej, które posiadają nie 
gorsze cechy jakościowe, wydajnościowe, uŜytkowe, od produktów wskazanych przez Zamawiającego.  
3.W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę produktu równowaŜnego, Wykonawca zobowiązany jest przedłoŜyć w ofercie 
„kartę charakterystyki (bezpieczeństwa) produktu”, na podstawie którego Zamawiający oceni czy dany produkt jest produktem 
równowaŜnym. Zaproponowanie produktów o walorach gorszych od wymaganych przez Zamawiającego, równowaŜne będzie z 
odrzuceniem oferty, zgodnie z ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych. 
4.Dostarczone produkty muszą być nowe z bieŜącej produkcji, posiadać minimum 12 miesięczny okres przydatności licząc od dnia 
dostawy.  
5.Zamówienia będą realizowane sukcesywnie poprzez zlecenie telefoniczne, w ramach aktualnych potrzeb.  
 
W powyŜszą tabelę naleŜy wpisać producenta środków chemii gospodarczej i środków czystości dostarczanych przez Wykonawcę 
oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. Brak wpisanego producenta oraz wypełnionej tabeli skutkować będzie 
odrzuceniem oferty. 
Sumę kolumny 9 – sumę wartości brutto -  naleŜy wpisać w formularzu oferty (załącznik nr 1 ).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


