Załącznik nr 4 do ZO stanowiący załącznik nr … do umowy nr ZP/BP/…/2018 na realizację dostaw – część II zamówienia

Lp.

Nazwa

Jednostka
rozliczeniowa

Ilość
planowana

Wartość netto/
szt.

1.

Mleczko do czyszczenia kuchenek, zlewów,
wanien, ph11,5≠1, na bazie podchlorynu sodu,
anionowe związki powierzchniowo czynne <
5%, bez zapachu chloru, op.700ml typu CIF
lub równoważny

szt.

101

2.

Mydło toaletowe kostka 100g

szt.

42

3.

Mydło w płynie op.=5l
Mleczko do czyszczenia op.=500ml, typu
Mors lub równoważny
Płyn do szyb op.=5l
Płyn do mycia podłóg uniwersalny, op.=5 l
Preparat do mycia i konserwacji podłóg
przeznaczony do utrzymania czystości i
pielęgnacji podłóg z wyjątkiem wykładzin
dywanowych i podłóg z surowego drewna,
skutecznie usuwa brud, nadaje połysk
pozostawiając cienką warstwę ochronną o
współczynniku pH 8, op.=5l, typu Mediclen
MC 100 lub równoważny
Proszek do czyszczenia urządzeń kuchennych
i sanitarnych, cytryniowy op=0,5 kg Skład:
INCI, DOLOMITE, SODIUM
DODECYLOBEN, ZENE, SULFONATE,
PARFUM, typu Mors lub równoważny
Pasta BHP ścierna op.=0,5kg, typu Solvik lub
równoważny
Płyn do mycia naczyń o zapachu miętowym,
zawierający 5-15% anionowych środków
powierzchniowo czynnych,
amidopropylenobetaina, dietanolomid kwasów
oleju kokosowego pH 1% roztworu 5,0-8,5,
op.=5l typu Ludwik lub równoważny
Płyn do mycia naczyń o zapachu miętowym,
zawierający 5-15% anionowych środków
powierzchniowo czynnych,

szt.

93

szt.

42

szt.
szt.

9
113

szt.

40

szt.

3

szt.

26

szt.

131

szt.

78

4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

Wartość oferty w
sztukach/opakowaniach (w zł)
Wartość brutto/
szt.

Wartość całkowita oferty
(w zł)
Wartość
netto

Wartość
brutto

Opis oferowanego
produktu/producent

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

amidopropylenobetaina, dietanolomid kwasów
oleju kokosowego pH 1% roztworu 5,0-8,5,
op.=1l typu Ludwik lub równoważny
Płyn czysząco-dezynfekujący na bazie
pochlorynu sody <5%, niejonowe związki
powierzchniowe czynnem wodorotlenek sodu,
op.=5l, typu Domestos lub równoważny
Płyn czyszcząco-dezynfekujący na bazie
pochlorynu sody <5%, niejonowe związki
powierzchniowe czynne wodorotlenek sodu,
op.=750ml, typu Domestos lub równoważny
Preparat do udrażniania rur w granulkach,
op.=500g, typu KRET lub równoważny
Spray do stali nierdzewnej skutecznie
usuwający tłuszcz, osady z wody i inne
zabrudzenia nadający 100% połysku,
Składniki:<5% anionowe środki
powierzchniowo czynne, niejonowe środki
powierzchniowo czynne, Aliphatic
Hydrcarbonus, Benzisothiazolinone, typu CIF
lub równoważny
Mydło w płynie kremowe, bezzapachowe,
wkład do dozownika na mydło, op.=475ml,
typu TORK lub równoważny
Żel do czyszczenia toalet usuwający kamień i
rdzę, op.=750ml, typu Cilit Bang lub
równoważny
Mleczko do czyszczenia i pielęgnacji skór
naturalnych, op.=480ml, typu Perfect House
Leather
Spray do mycia i pielęgnacji mebli przeciw
kurzowi, op.=350ml, typu Sidolux M lub
równoważny
Środek w koncentracie do gruntownego mycia
i usuwania tłustych zanieczyszczeń SKŁAD:
<5% niejonowych środków powierzchniowo
czynnych, <5% anionowych środków
powierzchniowo czynnych, <5% fosforanów,
<5% fosfonianów, <5% EDTA i jego soli,
metakrzemian sodu, glikole, substancje
barwiące i zapachowe, op.=1l, typu Brudpur
lub równoważny
Płyn do spryskiwaczy zimowy do minus 22

szt.

131

szt.

5

szt.

29

szt.

27

szt.

13

szt.

79

szt.

1

szt.

1

szt.

1

szt.

1

22.
23.

st., op.=5l
Środek czyszczący do deski rozdzielczej
spray, op. =500 ml
Płyn do pielęgnacji monitorów op.=250ml
typu Monitor Cleaner Tracer lub
równoważny

szt.

1

szt.

1
RAZEM
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