
Załącznik nr 1A

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY CHEMII GOSPODARCZEJ, KOSMETYKÓW
ORAZ ARTYKUŁÓW DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

Lp. Nazwa towaru
Jednost

ka
miary

Ilość
Cena

jednostko
wa netto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

(w %)

Wartość
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Nazwa
produktu

równoważnego

1 2 3 4 5 6=4*5 7 8=6+7 9

1 Bateria alkaliczna typu Duracell: LR03 Szt. 40
2 Bateria alkaliczna typu Duracell: R16 Szt. 90

3
Balsam do ciała pielęgnacyjny typu Joanna
lub  równoważny,  poj.  200  ml.  Różne
kompozycje zapachowe.

Szt. 30

4

Chusteczki  Electronics  typu  Pronto  do
czyszczenia  i  pielęgnacji  monitorów,
klawiatur,  komputerów  pakowane  po  50
szt.

Op. 12

5
Dezodorant  antyperspiracyjny  w  kulce
damski  i  męski,  różne  kompozycje
zapachowe, Poj. 50 ml

Szt. 60

6
Druciak  spiralny  do  szorowania  mocno
zanieczyszczonych  powierzchni  typu
OSKAR lub równoważny

Szt. 70

7

Folia  aluminiowa  do  pieczenia
w  piekarniku  i  grillu  firmy  Oskar
lub  równoważna  Rolka  30  metrów,
szerokość 28 cm, grubość 9 mikronów

Rolka 80

8
Folia  spożywcza  samoprzylegająca  typu
OSKAR lub równoważna. Rolka-nawinięte
20 metrów, szer. 28 cm

Rolka 80

9
Gąbka  kąpielowa  do  masażu  typu
DELIKATO,  owalna,  rozmiar:  14  cm.
dł. / 9,5 cm. szer. lub równoważne

Szt. 70

10
Gąbka-zmywak  do  naczyń  typu  OSKAR
rozmiar ok. 6x9 cm.

Szt. 600

11

Granulat  do  udrażniania  rur  typu  KRET
lub  równoważny.  Granulki  zawierające
aktywator  aluminiowy   powyżej  30%
wodorotlenku sodu w opakowaniu 500g. 

Szt. 40

12
Grzebień  do  włosów  z  rączką,  długość
ok. 21 cm.

Szt. 20

13
Kij  drewniany  do  szczotki  lub  mopa
z gwintem. Długość 150 cm.

Szt. 20

14 Komplet do czyszczenia WC, plastikowy. Szt. 15

15

Komplet  do  WC  firmy  KOLORADO
o zapachu  cytrynowym  lub  równoważny.
Skład:  >  30%  niejonowe  środki
powierzchniowo  czynne,  <5%  fosforany.
Waga 35 gram (kostka+pojemnik).

Szt. 180

16 Komplet szufelka z gumą + zmiotka Szt. 20

17

Krem  do  rąk  firmy  DANEX  lub
równoważny  z  Wit.  A+E,  glicerynowo-
rumiankowy, aloesowy lub migdałowy 100
ml. 

Szt. 60

18 Krem  pielęgnacyjny  do  delikatnej  skóry
twarzy  i  ciała  małych  dzieci  oraz
niemowląt z Wit. E i faktorem słonecznym,
z  lanoliną,  na  każdą  pogodę  typu  ZIAJA

Szt. 10



lub równoważny 50 ml.

19

Krem  pielęgnacyjny  do  każdego  rodzaju
skóry  firmy  NIVEA  lub  równoważny  50
ml.  Zawiera  Eucerit,  wolny  od  środków
konserwujących

Szt. 20

20

Maszynki  do  golenia  jednorazowe  z
podwójnym ostrzem pokrytym powłoką z
patyny i chromu firmy POLSILVER 2 lub
równoważne

Szt. 70

21

Mleczko  czyszczące  różne  powierzchnie
typu  CIF  lub  równoważne.  Usuwa  brud,
tłuszcz,  kamień  i  rdzę  bez  zarysowań.
Przeznaczony  do  czyszczenia  zlewów,
wanien,  brodzików,  kuchenek,  lodówek,
naczyń emaliowanych, ze stali nierdzewnej
oraz  blatów  i  glazury.  Skład:  <  5%
anionowe  i  niejonowe  środki
powierzchniowo czynne  Poj. 750 ml. 

Szt. 80

22 Mop paskowy dł. 250mm., min. 250 gram Szt. 60

23
Mop  sznurkowy  dł.  250  mm.,  min.  250
gram

Szt. 40

24 Proszek do prania 400g. Szt. 80

25
Mydło toaletowe w kostce wzbogacone o
składniki natłuszczająco–nawilżające skórę
z ochronną lanoliną o wadze 100 g.

Szt. 30

26
Mydło w płynie z gliceryną, lanoliną, Wit.
A,E,F  i  prowitaminami  B5,  pojemność
5 L.

Szt. 12

27

Mydło  w płynie  z  pompką firmy Pollena
lub  równoważne  o  różnej  nucie
zapachowej,  zawierające  łagodne  środki
myjące  oraz  natłuszczające  o  pojemności
500 ml.

Szt. 100

28
Nabłyszczacz  do  zmywarek  typu  Ludwik
lub równoważny. Skład: 5-15% niejonowe
śr. pow.-czynne; Poj. 750 ml. 

Szt. 40

29

Odplamiacz  do  tkanin  białych  i
kolorowych typu Wirek lub równoważny.
Skład: 5-15% związki wybielające na bazie
tlenu,  niejonowe  środki  powierzchniowo-
czynne,  anionowe  śr.  powierzchniowo-
czynne<5%, kompozycja zapachowa;  Poj.
1L. 

Szt. 70

30
Odświeżacz powietrza stojący żelowy, poj.
150 g. firmy Kolorado lub równoważny Szt. 90

31
Odświeżacz  powietrza  typu  Brait  Fresh
Matic–wkład  uzupełniający,  różne
kompozycje zapachowe, poj. 250 ml.

Szt. 18

32
Odświeżacz  powietrza  typu  AIR  WICK
Fresh–wkład  uzupełniający,  różne
kompozycje zapachowe, poj. 250 ml.

Szt. 12

33

Odświeżacz  powietrza  typu  MATIC
Urządzenie AIR WICK Fresh z wkładem
uzupełniający,  różne  kompozycje
zapachowe, poj. 250 ml.

Szt. 5

34

Odświeżacz  powietrza  w  aerozolu,
neutralizuje  nieprzyjemne  zapachy  i
odświeża  powietrze  330ml.,  różne
kompozycje zapachowe

Szt. 150

35 Odżywka  do  włosów typu  Joanna,  różne Szt. 80



rodzaje  włosów  oraz  kompozycje
zapachowe, poj. 200 ml.

36
Balsam dla dzieci i niemowląt typu ZIAJA
lub równoważny 300ml. 

Szt. 20

37
Papier  do  pieczenia  typu  PACLAN  lub
równoważny, rolka o wym. 9 m.x38 cm.

Rolka 50

38 Odświeżacz do zmywarek Szt. 40

39
Papier toaletowy makulaturowy mała rolka
min. 28 mb. typu WAH lub równoważny

Rolka 3000

40
Papier toaletowy szary typu JUMBO duże
rolki  firmy  CLIVER  lub  równoważny,
wymiary: 130 mb. X 9 cm.

Szt. 200

41

Pasta do LINOLEUM,PVC typu TYTAN
lub  równoważny,  Składnik:  <  5%
niejonowe środki powierzchniowo czynne.
Poj. 750ml.

Szt. 30

42

Pasta  do  paneli  klasy  PRONTO  lub
równoważny  Poj.  750  ml.  Odżywia,
zabezpiecza,  nabłyszcza.  Skład:  5%
niejonowe  śr.  powierzchniowo-czynne,  <
5% mydło

Szt. 25

43
Pasta do zębów 100 ml. Typu Colodent lub
równoważny.  Zawiera fluorek sodu: 1000
ppm, miętowy smak.

Szt. 200

44
Płyn  do  mycia  zmywarek  typu  SOMAT
lub równoważny Poj.250ml

Szt. 30

45

Płyn do czyszczenia płyt  ceramicznych w
sprayu  firmy  TYTAN  lub  równoważny.
Skład:  <  5%  anionowych  środków
powierzchniowo  czynnych,  EDTA  i  jego
soli. Poj. 750 g. 

Szt. 10

46

Płyn  do  mycia  i  pielęgnacji  paneli  typu
SIDOLUX  lub  równoważny  zawierający
owocowe  woski,  efekt  hybrydowości,
dodatek  silikonu  oraz  ochronę  paneli.
Skład: < 5% mydło. Poj. 750 ml.

Szt. 80

47

Płyn  do  mycia  łazienek  typu  TYTAN
Kamień  i  Rdza  lub  równoważny  500g.
Spray.  Skład:  <  5%  anionowe
śr.  powierzchniowo-czynne,  niejonowe
śr. pow.-czynne;

Szt. 40

48

Płyn do mycia naczyń typu LUDWIK lub
równoważny  Poj.  1L.  Skład:  5-
15%anionowe  śr.  powierzchniowo-
czynne,  <  5%  atmosferyczne  śr.  pow.-
czynne  i  niejonowe  śr.  pow.-czynne,
kompozycja  zapachowa  miętowa,
rumiankowa lub inna;

Szt. 200

49

Płyn  do  mycia  powierzchni  kuchennych
typu  SIN-LUX  lub  równoważny  z
rozpylaczem do blatów, kuchenek, glazury
i okapów. Skład: poniżej 5% anionowych i
niejonowych  środków  powierzchniowo
czynnych. Poj.600 ml. 

Szt. 40

50

Płyn  do  mycia  szyb  i  innych  szklanych
powierzchni. Typu CLIN lub równoważny
z rozpylaczem.
Poj.  500  ml.  Skład:  <  5%  anionowe  śr.
pow.-czynne, kompozycja zapachowa

Szt. 240

51 Płyn  do  mycia  wszystkich  powierzchni Szt. 250



zmywalnych  uniwersalny  typu  AJAX lub
równoważny;  Skład:  <  5%  anionowych
środków  powierzchniowo  czynnych,
EDTA i jego soli. Poj.1 L

52

Płyn  do  mycia  wszystkich  powierzchni
zmywalnych uniwersalny typu TYTAN lub
równoważny; Uniwersalny Pojemność 5L.
Skład:  <  5%  anionowe  śr.  pow.-czynne,
niejonowe śr. pow.-czynne, EDTA, zapach

Szt. 5

53

Płyn  do  płukania  odzieży  dziecięcej  z
lanoliną  i  ekstraktem  z  bawełną  typu
DZIDZIUŚ lub równoważny; Pojemność :
750 ml. Skład: < 5% kationowe śr. pow.-
czynne, kompozycja zapachowa

Szt. 10

54
Płyn  do  płukania  tkanin  z  lanoliną  typu
SOFIN  Global  lub  równoważny.
Pojemność 4L.

Szt. 60

55

Płyn  zmiękczający  do  płukania  tkanin  –
koncentrat  typu   typu  SOFIN Global  lub
równoważny; Skład: 5-15 % kationowe śr.
pow.-czynne, kompozycja zapachowa; Poj.
1L. 

Szt. 60

56

Proszek  do  czyszczenia,  usuwa  tłuszcz
i nadaje połysk bez zarysowań typu AJAX
lub równoważny. Skład: < 5% anionowych
środków  powierzchniowo  czynnych.  Poj.
500  g.  stosowany  w kuchni  i  łazience  o
zapachu cytrynowym

Szt. 30

57

Proszek  do  prania  odzieży  dziecięcej  i
niemowlęcej hipoalergiczny typu Dzidziuś
-  <5%anionowe  środki  powierzchniowo-
czynne,  niejonowe  środki
powierzchniowo-czynne,
polikarboksylany,  zeolity,  mydło  w
opakowaniach 400g

Szt. 15

58

Proszek do prania typu Vizir Automat lub
równoważny  do  tkanin  białych  i
kolorowych / kg Skład: 5-15 % anionowe
śr.  pow.-czynne,  5% kationowe śr.  pow.-
czynne, zapach

Kg. 1100

59
Pumeks kosmetyczny dwustronny do rąk i
stóp.

Szt. 10

60
Ręcznik  kuchenny/Rolka  biała
2-warstwowa celulozowa min.  12 mb. na
rolce firmy CLIVER lub równoważny

Szt. 400

61
Ręcznik  składany  Z-Z  szary
makulaturowy.  Wymiar  listka  ok.  23x25
cm. Pakowane po 4000 listków/ karton

Karton 50

62

Rękawice gumowe – Para, rozmiar S,M,L
firmy  PACLAN  lub  równoważny;
Elastyczne,  bawełniana  podszewka,
wygodne z mankietem.

Para 120

63

Rękawice  lateksowe  -  pakowane  po  100
sztuk / opakowanie; Rozmiar S,M,L firmy
PACLAN lub równoważny;  Jednorazowe,
niejałowe, pudrowane.

Op. 110

64
Sól do zmywarek typu SOMAT o działaniu
ochronnym lub równoważny pakowana po
1,5 kg. Składnik: chlorek sodu. 

Szt. 30

65 Spray  do  czyszczenia  i  pielęgnacji  mebli
typu  PRONTO  lub  równoważny.  Skład:

Szt. 150



30%  i  więcej  węglowodory  alifatyczne.
Poj. 250 ml.

66

Szampon  do  mycia  wszystkich  rodzajów
włosów  -  różne  kompozycje  ziół  oraz
zapachów  typu  Joanna  lub  równoważny;
Poj. 300 ml. 

Szt. 200

67

Szampon i płyn do kąpieli dla niemowląt
typu  ZIAJA  lub  równoważny.  Zawiera
wyciąg  z  rumianku,  hypoalergiczny;  Poj.
400 ml.

Szt. 60

68
Szczoteczka  do  szorowania  mini  żelazko
firmy Oskar lub równoważna

Szt. 10

69
Szczoteczka do zębów, Średnia miękkość
firmy Blue Dent lub równoważna

Szt. 250

70
Szczotka  do  włosów,  owalna,
9-cio  rzędowa  z  tworzywa  sztucznego  o
wymiarach 24 cm.

Szt 10

71

Szczotka  do  zamiatania  z  gwintem,
prostokątna  dł.  do  40  cm.  połączenie
dwóch  rodzajów  włosia  typu  Vileda  lub
równoważna

Szt. 50

72 Szczotka okrągła do mycia naczyń z rączką Szt. 15

73
Szczotka  ulicówka-miotła  wiązana
350/400.

Szt. 10

74
Ściereczka  do  naczyń  domowa  Firmy
Oskar  lub  równoważna;  wymiar:  33x35
cm.

Szt. 700

75
Ścierki  do  podłóg  wiskozowe
Rozmiar 80x60cm.

Szt. 150

76

Środek  do  mycia  silnie  zabrudzonych
powierzchni, koncentrat typu GRUNDPUR
lub  równoważny.  Skład:  Skład:  <  5%
anionowych  środków  powierzchniowo
czynnych,  EDTA  i  jego  soli,  alkohole,
związki wspomagające. Poj. 1 L.

Szt. 6

77

Środek  do  usuwania  tłustego  brudu,
koncentrat  typu  BRUDPUR  lub
równoważny.  Skład:  Skład:  <  5%
anionowych  środków  powierzchniowo
czynnych,  EDTA  i  jego  soli,  alkohole,
związki wspomagające. Poj. 1 L.

Szt. 6

78

Tabletki  do  zmiękczania  wody.  2w1
chroni i czyści wszystkie części pralki typu
CALGON lub równoważny. Pakowany po
12  szt.x15g.=180  g.  Skład:  15%-30%
polikarboksylany.

Szt. 30

79

Tabletki  do  zmywarki  typu  SOMAT  lub
równoważny-  Karton  pakowany  po  100
szt.  /  Opakowanie  3w1  –  czyści,
nabłyszcza, chroni stal nierdzewną; Skład:
>30%  fosforany.  5-15%  związki
wybielające na bazie tlenu.

Op. 50

80
Wiadra  prostokątne  z  wyciskaczem  do
mopów sznurkowych 10L.

Szt. 10

81
Worki gospodarcze na śmieci 120L.Mocne
LDPE  proekologiczne  Pakowane  po  25
szt./ rolka 

Rolka 60

82
Worki  na  śmieci  35L.  Mocne  LDPE
proekologiczne  Pakowane  po  50  szt./
rolka.

Rolka 120



83
Worki  na  śmieci  60L.  Mocne  LDPE
proekologiczne  Pakowane  po  50  szt./
rolka.

Rolka 170

84

Wybielacz  typu  ACE  lub  równoważny;
Płyn  wybielający  białe  rzeczy,  do
powierzchni  kuchennych  i  łazienkowych.
Poj. 1L

Szt. 18

85

Zmywacz  do  środków  nabłyszczających
typu CLEANLUX lub równoważny. Skład:
<  5%  anionowych  środków
powierzchniowo czynnych, Poj. 500 ml.

Szt. 30

86
Żel  dezynfekująco - myjący do WC typu
DOMESTOS  lub  równoważny,  poj.
1250ml.

Szt. 120

87
ŻEL dezynfekująco – myjący do WC typu
DOMESTOS  lub  równoważny,  skład:  <
5% związki na bazie chloru Poj. 2 L. 

Szt. 40

88

Żel  do  mycia  WC,  umywalek  i  innych
urządzeń sanitarnych. Bakteriobójczy typu
TYTAN lub równoważny.  Zawiera:  kwas
glikolowy – 1,5g/kg. Poj. 750 ml. 

Szt. 150

89
Żel do usuwania kamienia i rdzy w całym
domu typu CILIT lub równoważny 420 g.

Szt. 45

90

Żel  do usuwania przypaleń powstałych  w
piekarnikach,  kuchenkach mikrofalowych,
patelniach,  rondlach  i  innych  naczyń
emaliowanych,  żaroodpornych  i  ze  stali
nierdzewnej  typu  TYTAN  lub
równoważny  500  g.  Skład:  <  5%
anionowych  środków  powierzchniowo
czynnych, EDTA i jego soli.

Szt. 25

91

Żel  pielęgnacyjny  do  mycia  ciała  pod
prysznic typu JOANNA lub równoważny;
Poj.  300  ml.  Rożna  kompozycja
zapachowa;

Szt. 280

Ogółem wartość brutto:


