
Lp. Nazwa asortymentu J.m. ilość

Cena 

jednostko

wa netto

Wartość 

netto (4x5)

1 2 3 4 5 6

1
Papier toaletowy - w dużych rolkach  szary, 2-warstwowy 

średnica 18 cm
szt. 3700

2

Papier toaletowy -w małych rolkach, wykonany z 

celulozy, 2-warstwowy, miękki i wytrzymały, odpowiedni 

do większości dozowników i uchwytów dostępnych na 

rynku, średnica rolki 10,5 cm

szt. 6500

3

Papierowy ręcznik kuchenny, w 100% z białej celulozy, 

posiadający dwie warstwy, superchłonny, wytrzymały 

oraz wydajny

szt. 2350

4 Ręczniki papierowe ZZ białe Tork 290163 op. 120

5 Ręczniki papierowe ZZ białe Tork 290184 op. 360

6 Reczniki papierowe ZZ białe Katrin 76957 op. 170

7
Kostka do WC (dolnopłuk) łącząca  aktywne składniki 

czyszczące i zapachowe
szt. 500

8
Kij do mopa wykonany ze stali oraz  tworzywa 

sztucznego, posiadający  uniwersalny gwint
szt. 4

9
Tabletki do zmywarki z potrójnym efektem - silne 

czyszczenie, moc rozpuszczania tłuszczu i połysk
szt. 500

10 Krążek żelowy  WC Duck szt. 140

11 Krem do rąk o właściwościach nawilżajcych i szt. 60

12 Mleczko do czyszczenia Ajax szt. 80

13
Zapas do mopa płaskiego Mediclean    długości  40 cm, 

bawełniany, pętelkowy, zapięcie kieszeniowe.
szt. 5

14 Zapas do mopa płaskiego z mikrofibry Jan Niezbędny szt. 5

15
Zapas do mopa sznurkowego, chłonny i 

wytrzymały,długość sznurka 20-25 cm z końcówką 
szt. 60

16
Mydło antybakteryjne 5L zawierające substancje 

nawilżająco-pielęgnujące skórę
szt. 400

17
Mydło antybakteryjne (kostka) zawierające substancje 

nawilżająco-pielęgnujące skórę
szt. 380

18 Mydło Tork 520501  1L  szt. 14

19

Odkamieniacz spożywczy ekologiczny płyn do usuwania 

osadu kamiennego osadzającego się wewnątrz czajnika, 

ekspresu, szybko i skutecznie usuwający resztki 

nieorganiczne i trwałe osady bez powodowania korozji 

elementów wewnętrznych1L

szt. 20

20
Odświeżacz mini spray Glade by Brise One Touch 

/urządzenie/ 
szt. 45

21 Odświeżacz w aerozolu Brise szt. 120
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22

Pasta do butów (czarna) w postaci woskowatej pasty 

doczyszczenia, nabłyszczania, impregnacji obuwia 

???opakowanie

szt. 80

23
Pasta ścierna do rąk (BHP) skutecznie usuwająca tłuszcz, 

smary oraz inne zabrudzenia
szt. 130

24

Płyn do mycia szybantystatyczny, nie pozostawiający 

smug, zapobiegający parowaniu szyb i luster, 

opakowanie o pojemności 500 ml

szt. 110

25

Płyn do mycia podłóg uniwersalny preparat do mycia 

powierzchni zmywalnych, skoncentrowany, do 

wszystkich powierzchni, do mycia ręcznego i 

maszynowego, wysoko wydajny,  nie pozostawiający 

szt. 200

26

Płyn do WC antybakteryjny, dezynfekujący, zagęszczony 

płyn  usuwający brud i osady z kamienia, opakowanie o 

pojemności 1 L

szt. 135

27 Płyn do zmywania 1L Ludwik szt. 85

28 Płyn do zmywania 5L Ludwik szt. 24

29 Rękawice gospodarcze, lateksowe, flokowane para 30

30 Sól do zmywarki 1 kg szt. 6

31

Sprężone powietrze przeznaczone do czyszczenia sprzętu 

komputerowego w trudno dostępnych miejscach o poj. 

600 ml

szt. 10

32
Pianka do czyszczenia monitorów 100 ml  Silver Monkey 

lub równoważna
szt. 40

33 Szczotka do WC szt. 45

34

Ściereczka przeznaczona do usuwania brudu oraz 

tłustych plam z szyb, lusterek oraz tworzyw sztucznych,  

nie pozostawiająca smug, nie pyląca

szt. 36

35 Ściereczka gąbkowa 3 szt/op.  Vileda szt. 54

36
Ściereczka mikrofibra ściereczki miękkie, z mikrofibrą do 

czyszczenia różnych powierzchni
szt. 100

37
Ściereczki wiskozowe - z wysokogatunkowej wiskozy o 

uniwersalnym zastosowaniu
szt. 80

38 Ścierka bawełniana biała 50x70 (do podłogi) szt. 50

39 Środek na kamień rdzę Cilit Bang spray szt. 18

40 Środek p. kurzowi w aerozolu Pronto szt. 16

41

Wiadro wiadro wykonane z tworzywa sztucznego, z 

plastykowym uchwytem do przenoszeni,  z ociekaczem o 

pojemności 18 l

szt. 3

42
Wkład aerozolowy do dyfuzora zapachowego  250 ml 

Zapach Sukcesu 
szt. 22

43
Wkład do odświeżacza Air Wick Elektrikal 19 ml - różne 

zapachy
szt. 15

44
Wkład do odświeżacza  Glade by Brise One Touch mini 

spray (2szt/op) - różne zapachy
szt. 40

45
Worki na śmieci o pojemności 120 l, wykonane z folii 

LDPE, opakowanie zawierające 25 szt.
rolka 92

46
Worki na śmieci o pojemności 35 l, wykonane z folii 

HDPE, opakowanie zawierające 50 szt.
rolka 215



47
Worki śmieci o pojemnośi 60 l, wykonane z folii HDPE, 

opakowanie zawierające  50 szt.
rolka 320

48
Zawieszki do WC z kostką do spłuczki  łącząca  aktywne 

składniki czyszczące i zapachowe
szt. 170

49

Zmywak  - gąbka o wymiarach: długość od 9 cm do 10 

cm, szerokość od 6,5 do 7,5 cm, wysokość od 2,5 cm do 

3,5 cm, opakowanie zawierające 5 szt.

op. 25

50 Żel do WC żel zagęszczony, czyszcząco-dezynfekujący szt. 208

51
Sól drogowa NaCl z antyzbrylaczem, skutecznie 

rozpuszczająca śnieg i lód w 20 kg workach foliowych
szt. 125

52

Topik drogowy - chlorek magnezu MgCl  w workach 25 

kg nadający się m. in. do usuwania zmarzniętego śniegu i 

lodu z różnego rodzaju nawierzchni, zabezpieczający 

nawierzchnię przed ponownym oblodzeniem

szt. 112

53

Miotły z tworzywa sztucznego  z drewnianym korpusem 

w części roboczej wykonana z twardego włosia z 

tworzywa sztucznego, wyposażona w solidny uchwyt do 

mocowania trzonka, przydatna przy  pracach 

porządkowych, np. do zamiatania kurzu, piasku, liści, 

szt. 24

54
Trzonki do mioteł wykonane z trwałego drewna, 

odporne na złamania i wszelkie defekty
szt. 15

55 Szczotka do zamiatania -  drewniana z gwintem do 

mocowania kija
szt. 5

56 Kij do szczotki, mopa - aluminiowy z gwintem szt. 6

57 Szczotka zmiotka plastikowa szt. 5

58 Szufelka plastikowa szt. 5


