
Załącznik nr 2 Formularz cenowy

Znak: NA-28-1/19 Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego

FORMULARZ CENOWY

Lp. Środki oraz artykuły do utrzymania czystości
szacunkowa 

ilość
j.m.

cena 

jednostkowa 

netto zł

Wartość netto zł          

(c x e)
% VAT

Wartość 

podatku VAT 

zł

Wartość brutto   zł

a b c d e f g h i

1.

WC komplet - szczotka WC z wysokiej jakości tworzywa sztucznego i 

włókna syntetycznego, stojąca z pojemnikiem okrągłym York 

Rrestige symbol 6405

20 kpl.

2.

Kij drewniany, wkręcany do mopów i mioteł, gładki lakierowany z 

gwintem, dł. 130 cm
20 szt.

3.

Kij drewniany, wkręcany do mopów i mioteł, gładki lakierowany 

gwintem, dł. 150 cm
100 szt.

4. Stella wiadro z wyciskaczem 14 l 15 szt.

5. Pielucha tetrowa biała o wymiarach 80x80 cm 650 szt.

6.

Ścierka biała, przeznaczona do mycia,czyszczenia wszelkich 

zewnętrznych powierzchni np. podłóg, nie pozostawiająca kłaczków 

na mytej podłodze, wym. 60x70 cm

50 szt.

7.

Gąbka do mycia naczyń - zmywak kuchenny duży, 5 szt./op. York 

symbol 3030
160 op.     

8. Pronto do czyszczenia wszystkich powierzchni w spray-u 300ml 70 szt.     

9. Kostka z zawieszką Domestos 40g 200 szt.    

10. Mydło w płynie ABE/Horeca Select/AS kremowe 5L 120 szt.    

11. Szufelka metalowa niklowana 10 szt.     

12. Ace wybielacz uniwersalny 1 l 200 szt.   

13. Płyn do mycia naczyń Ludwik 5 l 120 szt.   

14. Domestos do mycia i dezynfekcji 1,25 l 350 szt.   

15. Window płyn do mycia szyb Alkohol + Ocet 5l 50 szt.   

16.

AJAX płyn uniwersalny 5 l, do mycia podłóg (bez zapachu 

konwaliowego)
210 szt.   
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17. CILLIT Bang Płyn do czyszczenia 750 ml Kamień i Brud Spray 150 szt.    

18. Papier toaletowy jumbo szary jednowarstwowy 130 m, 12szt./op.
6200 szt.   

19. Papier toaletowy biały 3 warstwowy celuloza 4000 szt.   

20.

Ścierka uniwersalna do kurzu, 100 % mikrofibry, o działaniu 

elektrostatycznym, wymiar: 40x40 cm
120 szt.

21. Ręcznik papierowy Ellis professional 40/2 biały 1900 op.

22.

Ręczniki papierowe składane Z-Z 4000 szt./op., 1-warstwowe, białe 

lub szare rozmiar listka 21 cm x 25 cm
40 op.

23. Szczotka ryżowa, drewniana, wkręcana na kij 10 szt.

24. Mop paskowy "Kuchcik" 200 szt.

25.

Wkład do mopa płaski z mikrofibry z uszami, z zatrzaskami 50 x 17 

cm
10 szt.

26. Mop zapas  Vileda Ultramax - wkład 20 szt.

27.

Zmiotka + szufelka, kpl wykonany z tworzywa sztucznego i włókna 

syntetycznego York Compact symbol 6205
15 kpl.

28. Szczotka Regina DREWNIANA 50 szt.

29. Krem glicerynowy do rąk 100 ml 450 szt.

30. Dosia proszek do prania COLOR 250 kg

31.

Worki foliowe grube na odpady 240 l, 10 szt./op.czarne, folia o 

grubości 45 mikronów
30 op.

32.

Worki foliowe grube na odpady 120 l, 25 szt./ op.czarne, folia o 

grubości 35 mikronów
600 op.

33.

Worki foliowe niebieskie na odpady 120 l,25 szt/op, folia o grubości 

35 mikronów
70 op.

34.

Worki foliowe grube na odpady 120 l, 25 szt./ op. kolor , 

zółty,zielony,rozmiar 70x110 cm, folia o grobości 35 mikronów
140 op.

35.

Worki foliowe grube na odpady 35 l, 50 szt./op. czarne, folia o 

grubości 30 mikronów
280 op.
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36.

Worki foliowe grube na odpady 60 l, 50 szt./op. czarne, folia o 

grubości 30 mikronów
400 op.

37.

Worki foliowe na odpady 160 l, 25szt/op.czarne, folia o grubości 40 

mikronów
20 op.

38. Rękawice gumowe gospodarcze (grube) S, M, L, XL (Mercator)
500 par.

39. BRAIT odświeżacz powietrza Magic Mist 425 g 100 szt.

40.

Środek czyszczący do podłóg z połyskiem HG 1 l "czysta, błyszcząca 

podłoga"
10 szt.

41. Środek czyszczący KARCHER RM 69 10 l 20 szt.

42. Window płyn do mycia szyb 0,75 ml  z rozpylaczem, amoniak 200 szt.

43. Żel do WC BREF Power Gel 6 x Effekt 750 ml 100 szt.

44. Pasta do mycia rąk Profi Plus 0,5 l 80 szt.

45. Mydło w płynie z pompką 500 ml 920 szt.

46. Rękawice nitrylowe 100 szt./op.S, M, L, XL (Merkator) 750 op.

47.

Mleczko do czyszczenia powierzchni CIF Cream z mikrogranulkami 

700 ml (biały, żółty, zielony i niebieski)
180 szt.

48. Druciak ze stali nierdzewnej do czyszczenia garnków min. 40G 40 szt.

49. Szczotka ręczna do zmywania naczyń York Prestige symbol 4115 5 szt.

Razem

…..................................

       miejscowość i data
pieczątki i podpisy osób uprawnionych do składania 

oświadczeń woli Wykonawcy

…..................................................................
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