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ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ CENOWY 

.............................................................................  

 (pieczątka Wykonawcy) 

 

Lp. Nazwa towaru 

Sugerowana 

minimalna 

objętość/jedn. 

miary/ilość  

w opak 

Szacowana 

ilość * 

Cena jedn. 

netto 

 zł. 

Cena jedn. 

brutto 

 zł. 

Wartość 

brutto  

zł. 

Nazwa producenta, 

nazwa lub symbol 

handlowy nadany 

przez producenta 

zaoferowanego 

artykułu. 
 

(Proszę uzupełnić) 

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- 

1. 

Żel/Płyn do WC czyszcząco-dezynfekujący. Skład: < 5 % 

związków wybielających  na bazie chloru. Zawiera 

substancję czynną podchloryn sodu: minimum 4,5 g/100 g 

(aktywny chlor minimum 4,25 % (Domestos lub produkt 

równoważny) 

1000 ml 100 szt.    

 

2. 

Mleczko do czyszczenia ze środkiem wybielającym, 

zawierający: 1-5% anionowe środki powierzchniowo-

czynne lauryloeterosiarczan sodu, 1-5% podchloryn sodu  

z 1,1 % aktywnego chloru, 1-5 % węglan sodu, < 1% 

wodorotlenek sodu  (Cif zielony lub produkt równoważny) 

500 ml 60 szt.    

 

3. 
Aerozol do mebli o przyjemnym zapachu, nie zostawiający 

smug (TEAK antystatyczny lub produkt równoważny) 
300 ml 60 szt.    

 

4. Ściereczka uniwersalna 5 szt./op. 30 op.    
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Lp. Nazwa towaru 

Sugerowana 

minimalna 

objętość/jedn. 

miary/ilość  

w opak 

Szacowana 

ilość * 

Cena jedn. 

netto 

 zł. 

Cena jedn. 

brutto 

 zł. 

Wartość 

brutto  

zł. 

Nazwa producenta, 

nazwa lub symbol 

handlowy nadany 

przez producenta 

zaoferowanego 

artykułu. 
 

(Proszę uzupełnić) 

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- 

5. Zmywak do naczyń, mały (gąbka) 3 szt./op. 12 op.    

 

6. Ściereczka z mikrofibry różne kolory 1 szt. 86 szt.    

 

7. 
Odświeżacz powietrza w postaci suchej mgiełki, bez wody, 

nie pozostawiająca mokrych śladów (różne zapachy)  
250 ml 100 szt.    

 

8. 
Płyn do szyb z atomizerem z alkoholem w składzie  

(Clin lub produkt równoważny)  
500 ml 65 szt.    

 

9. Rękawice nitrylowe bezpudrowe, niebieskie rozmiar M  100 szt./op. 20 op.    

 

10. Rękawice nitrylowe bezpudrowe, niebieskie rozmiar L 100  szt./op. 2 op.    

 

11. Rękawice gospodarcze M 1 para 40 par    
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Lp. Nazwa towaru 

Sugerowana 

minimalna 

objętość/jedn. 

miary/ilość  

w opak 

Szacowana 

ilość * 

Cena jedn. 

netto 

 zł. 

Cena jedn. 

brutto 

 zł. 

Wartość 

brutto  

zł. 

Nazwa producenta, 

nazwa lub symbol 

handlowy nadany 

przez producenta 

zaoferowanego 

artykułu. 
 

(Proszę uzupełnić) 

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- 

12. 
Rękawice winylowe, diagnostyczne, pudrowane skrobią 

kukurydzianą, niejałowe, bezlateksowe, rozmiar S 
100  szt./op. 10 op.    

 

13. 
Rękawice winylowe, diagnostyczne, pudrowane skrobią 

kukurydzianą, niejałowe, bezlateksowe, rozmiar M 
100 szt./op. 10 op.    

 

14. Jednorazowe worki na śmieci o pojemności 35 l  LDPE 50 szt./op. 80 op.    

 

15. Jednorazowe worki na śmieci o pojemności 60 l LDPE 50 szt./op. 160 op.    

 

16. Jednorazowe worki na śmieci o pojemności 120 l LDPE 50 szt./op. 24 op.    

 

17. Jednorazowe worki na śmieci o pojemności 160 l LDPE 25 szt./op. 5 op.    

 

18. 

Czyściwo papierowe celulozowe dwuwarstwowe 

bezpyłowe białe, 2 warstwowe, średnica 22,5cm,  min. 145 

m 

2 szt./op. 8 op.    
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Lp. Nazwa towaru 

Sugerowana 

minimalna 

objętość/jedn. 

miary/ilość  

w opak 

Szacowana 

ilość * 

Cena jedn. 

netto 

 zł. 

Cena jedn. 

brutto 

 zł. 

Wartość 

brutto  

zł. 
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nazwa lub symbol 

handlowy nadany 
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zaoferowanego 

artykułu. 
 

(Proszę uzupełnić) 

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- 

19. 

Papier toaletowy do podajników typu MERIDA 

ECONOMY, SZARY rola o śr. 23 cm, dł. wstęgi 230 m, 

średnica tulei ok. 6 cm, szerokość wstęgi 9 cm, gramatura 

minimum 36 g/m2, 1-warstwowy, szary, gofrowany, 

mocny i niekruszący 

6 szt./op. 

 

100 op. 

 

   

 

20. Mydło w pianie wkład (do podajników typu Merida) 
700 g 2000 

porcji 

100 szt. 

 
   

 

21. Mydło w płynie ANTYBAKTERYJNE  5000 ml 6 szt.    

 

22. 

Płyn do mycia naczyń (Ludwik lub równoważny) miętowy, 

zawierający <5% amidopropylenobetaina kwasów oleju 

kokosowego, <5%  dietanoloamid kwasów oleju 

kokosowego, <5% amid kwasu tłuszczowego oleju 

kokosowego, <10 %  sól sodowa siarczanowanego 

oksyetylenowanego alkoholu, < 10 % wodny roztór alfa (C 

14-16) olefinosulfonianu sodowego 

5000 ml 16 szt.    

 

23. 

Płyn do mycia powierzchni ceramicznych o długotrwałym 

zapachu, zawierający dodecylobenzenosulfonian sodu 

zakres stężenia 1 do 5 % (Ajax floral fiesta lub produkt 

równoważny) 

1000 ml 60 szt.    
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Lp. Nazwa towaru 

Sugerowana 

minimalna 

objętość/jedn. 

miary/ilość  

w opak 

Szacowana 

ilość * 

Cena jedn. 

netto 

 zł. 

Cena jedn. 

brutto 

 zł. 
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brutto  

zł. 

Nazwa producenta, 
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-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- 

24. 

Płyn (zmywacz) do usuwania zanieczyszczonych, 

nawarstwionych powłok  po płynie typu Sidolux 

zawierający:1-5 % ethanoloamine,15-20 % 2-(2-

butoksyetoksy) etanol, 1-5%  kwas siarkowy, mono-C12-

C14 estry alkilowe, sole sodowe/SodiumLauryl Sulfate 

(Cleanlux lub równoważny),   

5000 ml 5 szt.    

 

25. 

Płyn do czyszczenia lastrico zawierający: 5% kwas 

cytrynowy, 3 % kwas ortofosforowy, 2% kwas solny, 2% 

oksyetylenowany siarczan alkilosodowy (Clinex lub 

równoważny), 

5000 ml 15 szt.    

 

26. 

Antystatyczny środek do mycia powierzchni  

z tworzyw sztucznych o podwyższonych właściwościach 

czyszczących, przeznaczony głównie do komputerów 

(Voigt VC 171 Katopol, Merida NMU104 Antystatin 

Plus+ lub równoważny) koncentrat nie pozostawiający 

smugi zacieków do rozcieńczania w stosunku 1:50 

1000 ml 5 szt.    

 

RAZEM  
 

*Ilości  określone w formularzu cenowym zostały podane szacunkowo, są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi w celu porównania ofert i wyboru 

najkorzystniejszej oferty 

Łącznie wartość zamówienia brutto PLN...............................................  

(słownie:...........................................................................................................................)                                 ............................................................................ 
  (podpis osoby upoważnionej  do reprezentowania Wykonawcy)     

 
.............................................., ............................................. 
            (miejscowość)                         (data) 


