Dostawa materiałów higieniczno-sanitarnych na potrzeby Placówek Oświatowych
w Łochowie, CUW w Łochowie, MGOPS w Łochowie oraz SDPS w Ostrówku na 2022 r.

Załącznik Nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa materiałów higieniczno-sanitarnych na
potrzeby Placówek Oświatowych w Łochowie, CUW w Łochowie, MGOPS
w Łochowie oraz SDPS w Ostrówku na 2022 r.”.
1. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane produkty były fabrycznie nowe, I gatunku,
pochodziły z bieżącej produkcji i posiadały minimum 12 miesięczny okres przydatności
licząc od dnia dostawy, a ponadto były dostarczane w oryginalnych opakowaniach,
posiadających etykietę informacyjną zawierającą następujące dane: nazwę i adres
producenta, nazwę wyrobu, ilość sztuk, termin przydatności do użycia, datę produkcji
oraz inne oznakowania zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
2. Przedmiot zamówienia podzielony został na 10 części, z których każda stanowi
przedmiot odrębnego postępowania.
3. Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
4. Liczba części: 10
5. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na dowolną liczbę części.
6. Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie
jednemu Wykonawcy: 10
7. Informacja dotycząca rozwiązań równoważnych opisana została w Specyfikacji
Warunków Zamówienia Rozdział 9 Rozwiązania równoważne.
8. Wypełniając formularz cenowy należy wypełnić:
dane dotyczące wykonawcy:
 Nazwa wykonawcy
 Adres siedziby wykonawcy
 NIP
 REGON
należy uzupełnić:
 kolumnę nr 5 (cena jednostkowa brutto PLN) i kolumnę nr 8 (Stawka VAT w (%) –
te dwie kolumny muszą zostać uzupełnione!
 kolumna nr 6 - wartość brutto (PLN), kolumna nr 7 - wartość netto (PLN) dla danego
asortymentu wyliczy się automatycznie
 kolumna nr 6 - wartość brutto (PLN), kolumna nr 7 - wartość netto (PLN dla całej
części zamówienia wyliczy się automatycznie.
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę następujących materiałów higienicznosanitarnych:
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Część 1
Dostawa materiałów higieniczno-sanitarnych dla potrzeb Szkoły Podstawowej im. Orła
Białego w Ostrówku
l.p.

Asortyment

Charakterystyka produktu

ilość

1.

Płyn do podłóg do codziennego mycia
niskopieniący środek do mycia i
pielęgnacji podłóg na bazie polimerów,
(do wykładziny kładzionej na ciepło) 10
l typu WP29 Duft Sauber Lab lub
równoważny

Płyn do podłóg do codziennego mycia niskopieniący środek do mycia i pielęgnacji
podłóg na bazie polimerów, (do wykładziny kładzionej na ciepło). wartość pH
(20°C): 8-9. Regeneruje powierzchnie zabezpieczone warstwami ochronnymi,
usuwa płytkie rysy i ubytki, czyści powierzchnie porowate zabezpieczając je filtrem.
Produkt do użytku profesjonalnego. Skład: niejonowe środki powierzchniowo czynne
< 5% anionowe środki powierzchniowo czynne < 5% NTA (kwas nitrylotrójoctowy)
i jego sole < 5%.. Opakowanie 10 l.

8

2.

Płyn do czyszczenia wykładzin
podłogowych z linoleum i kauczuku, do
wykładziny kładzionej na ciepło 10 l
typu GR11 Lino Clean Sauber Lab lub
równoważny

Płyn do wszystkich podłóg odpornych na działanie rozpuszczalników i wody oraz
wrażliwych na działanie silnych zasad wykładzin podłogowych takich jak linoleum i
gumy. Płyn do gruntownego mycia i czyszczenia linoleum oraz gumy. Skłdniki:
niejonowe środki powierzchniowo czynne <5%, mydło <5%, fosfoniany <5%. .
Opakowanie 10 l.

1

3.

Emulsja do podłóg 450 g typu Emu lub
równoważna

Emulsja wysokopołyskowa do podłóg z tworzyw sztucznych. Opakowanie 450 g.

15

4.

Płyn do podłóg drewnianych i mebli
drewnianych 1 l typu Pronto lub
równoważny

Płyn do drewna i mebli drewnianych połysk bez smug. . Opakowanie 1 l.

10

5.

Płyn uniwersalny 1l typu Sidolux lub
równoważny

Mydło Marsylskie płyn do mycia uniwersalny.. Opakowanie 1 l.

60

6.

Płyn uniwersalny (mydło marsylskie) 5
l typu Ludwik lub równoważny

Płyn uniwersalny (mydło marsylskie). Opakowanie 5 l.

17

7.

Płyn do mycia glazury, terakoty, PCV
750 ml typu Sidolux lub równoważny

Specjalistyczny środek do mycia i pielęgnacji glazury, gresu, terakoty, PCV. .
Opakowanie 750 ml.

40

8.

Płyn do szyb bez smug 5l

Płyn do szyb bez smug. Opakowanie 5 l.

6

9.

Płyn uniwersalny do mocnych
zabrudzeń odtłuszczacz (spryskiwacz)
750 ml typu Meglio lub równoważny

Odtłuszczacz uniwersalny (spryskiwacz). Opakowanie 750 ml.

36

10.

Środek do gruntownego mycia i
usuwania tłustych zabrudzeń 1l typu
Brudpur Voigt VC 242 lub
równoważny

Środek do gruntownego mycia i usuwania tłustych zabrudzeń z powierzchni
odpornych na działanie alkaliów koncentrat. Opakowanie 1l.

30

11.

Płyn do szyb ze spryskiwaczem 500 ml
typu Clin lub równoważny

Płyn do szyb bez smug ze spryskiwaczem. Opakowanie 500 ml.

21

12.

Płyn do prania dywanów 500 ml typu
Vanish lub równoważny

Płyn do prania dywanów. Opakowanie 500 ml.

6

13.

Żel do WC 750 ml typu Palemka
Power Yplon czarna butelka lub
równoważny

Środek do czyszczenia toalety usuwa kamień i trudne zabrudzenia. . Opakowanie 750
ml.

40

14.

Mleczko do czyszczenia glazury,
umywalek preferowane opakowanie
660 g typu Ludwik lub równoważne

Mleczko do czyszczenia kuchenek, blatów, glazury, terakoty, wanien, brodzików,
naczyń emaliowanych i ze stali nierdzewnej oraz powierzchni chromowanych i
emaliowanych. Opakowanie preferowane 660 g

60

15.

Mleczko do czyszczenia 700 ml typu
Cif lub równoważne

Mleczko wybielające i nadające połysk białym powierzchniom, skuteczne do
czyszczenia zlewów, kafelków, kuchenek, wanien, nie rysuje powierzchni, bez
zapachu chloru. . Opakowanie 700 ml.

16.

Żel do WC 1 l typu Palemka Lavatory
cleaner Yplon lub równoważny

Żel do czyszczenia toalet, usuwa kamień, czyści, odświeża. pH 1.9 (20,00 stopni C).
Opakowanie 1l.
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17.

Kostka do WC wkład 35 g typu Ravi
lub równoważny

Kostka do WC 35g wkład. Opakowanie 1 szt.

200

18.

Kostka do WC z zawieszką 35 g typu
Ravi lub równoważny

Kostka do WC z zawieszką 35g. Opakowanie 1 szt.

65

19.

Żelowy pasek do WC 3 sztuki w
opakowaniu 3x27g typu Duck lub
równoważny

Żelowy pasek do toalet zapobiega osadzaniu kamienia.. Opakowanie preferowane 3
sztuki 3x27 g.

10

20.

Płyn do mycia w zmywarkach
gastronomicznych 10l typu Stalgast lub
równoważny

Płyn do mycia w zmywarkach gastronomicznych. Opakowanie 10 l.

11

21.

Płyn do nabłyszczania w zmywarkach
gastronomicznych 10 l typu Stalgast lub
równoważny

Płyn do nabłyszczania w zmywarkach gastronomicznych. Opakowanie 10 l

6

22.

Płyn do mycia naczyń 5 l typu Lucek
lub równoważny

Płyn do mycia naczyń. Opakowanie 5 l.

21

23.

Mydło w piance do dozowników 5l

Mydło w piance do dozowników. Opakowanie 5l.

2

24.

Mydło w płynie antybakteryjne z
lanoliną 5l typu ON-LINE lub
równoważne

Mydło w płynie antybakteryjne z lanoliną. Opakowanie 5l.

21

25.

Mydło w płynie antybakteryjne z
lanoliną z dozownikiem 500 ml typu
ON-LINE lub równoważne

Mydło w płynie antybakteryjne z lanoliną z dozownikiem. . Opakowanie 500 ml.

20

26.

Odświeżacz powietrza w żelu 150g
typu Magia lub równoważny

Odświeżacz powietrza w żelu. Opakowanie 150 g.

60

27.

Odświeżacz powietrza w sprayu 300ml
typu FRI Pharma CF lub równoważny

Odświeżacz powietrza w sprayu. Opakowanie 300 ml.

16

28.

Proszek do prania do koloru 4,5 kg typu
E lub równoważny

Proszek do prania do koloru. Opakowanie preferowane 4,5 kg.

2

29.

Proszek do prania do białego 4,5 kg
typu E lub równoważny

Proszek do prania do białego. Opakowanie preferowane 4,5 kg.

2

30.

Worki na śmieci 35 l, 15 sztuk w rolce
typu Cluo lub równoważne

Worki na śmieci 35 l mocne, 15 sztuk w rolce, grubość folii 15 mikronów.
Opakownie 1 szt.

120

31.

Worki na śmieci 60 l, 10 sztuk w rolce
typu Cluo lub równoważne

Worki na śmieci 60 l mocne, grubość folii 18 mikronów. Opakowanie 1 szt.

522

32.

Worki na śmieci 120 l, 10 sztuk w rolce
typu Cluo lub równoważne

Worki na śmieci 120 l mocne, grubość folii 28 mikronów. Opakowanie 1 szt.

200

33.

Worki na śmieci 160 l, 10 sztuk w rolce
typu Cluo lub równoważne

Worki na śmieci 160 l mocne. Opakowanie 1 szt.

4

34.

Worki do odkurzacza Zelmer Elf 5
sztuk w opakowaniu symbol odkurzacza
ZVC165YF

Worki do odkurzacza Zelmer Elf symbol odkurzacza ZVC165YF. Opakowanie 5 szt.

10

35.

Rękawice gospodarcze niebieskie
rozmiar S

Rękawice gospodarcze niebieskie rozmiar S. Opakowanie 1 szt.

15

36.

Rękawice gospodarcze niebieskie
rozmiar M

Rękawice gospodarcze niebieskie rozmiar M. Opakowanie 1 szt.

50

37.

Papier toaletowy szary 64 sztuki w
opakowaniu typu Serwus lub
równoważny

Papier toaletowy szary w opakowaniu naturalny jednowarstwowy. Opakowanie 64
sztuki.

20

Nr postępowania: CUW.271.3.2021

Strona 3 z 35

Dostawa materiałów higieniczno-sanitarnych na potrzeby Placówek Oświatowych
w Łochowie, CUW w Łochowie, MGOPS w Łochowie oraz SDPS w Ostrówku na 2022 r.

38.

Papier toaletowy biały 8 sztuk w
opakowaniu typu Mola lub równoważny

Papier toaletowy biały naturalny dwuwarstwowy. Opakowanie 8 szt.

51

39.

Papier toaletowy biały 120 m celuloza
(rolka do pojemnika) 12 sztuk w
opakowaniu typu Jumbo lub
równoważny

Papier toaletowy biały 120 m celuloza (rolka do pojemnika). Opakowanie 12 szt.

10

40.

Ręczniki papierowe białe ZZ 20 sztuk
w opakowaniu typu Velis Maxi lub
równoważne

Ręczniki papierowe białe ZZ preferowane wymagania: 100% celuloza, ilość warstw
2, roz. listka 25x21,5, Opakowanie 20x200 szt.

20

41.

Ręczniki papierowe szare ZZ 20 sztuk
w opakowaniu typu Velis Maxi lub
równoważne

Ręczniki papierowe - preferowane wymagania: recyklingowe szare ZZ, wymiary
23x25 cm. Opakowanie 20x200 szt.

63

42.

Ręczniki papierowe (rolka) 2 sztuki w
opakowaniu typu Foxy Aso lub
równoważne

Ręczniki papierowe - preferowane wymagania: (rolka), 100% celulozy, 2 warstwy,
chłonny i bardziej wytrzymały, 2 sztuki w opakowaniu.

10

43.

Ręcznik papierowy, kuchenny 3
warstwowy, mocny, wytrzymały,
superchłonny (rolka) typu Foxy
Tornado lub równoważny

Ręcznik papierowy, kuchenny 3 warstwowy, mocny, wytrzymały, superchłonny
(rolka) 340 listkow 1sztuka w opakowaniu.

16

44.

Ręczniki papierowe (rolka) 2 sztuki w
opakowaniu typu Foxy Mega lub
równoważne

Ręczniki papierowe (rolka) - preferowane wymagania: 100% czystej celulozy, 2
warstwy, 46 listków (rolka). Opakowanie 2 sztuki.

10

45.

Rękaw do pieczenia

Rękaw do pieczenia preferowane wymiary: długość 12 m, szerokość 29 cm, folia 12
mikronów.

85

46.

Serwetki gastronomiczne papierowe
białe 500 sztuk w opakowaniu

Serwetki gastronomiczne papierowe białe. Opakowanie 500 szt.

15

47.

Zmywaki kuchenne maxi 5 sztuk w
opakowaniu

Zmywaki kuchenne maxi. Opakowanie 5 szt.

20

48.

Ścierka podłogowa z mikrofibry 50x60

Ścierka podłogowa z mikrofibry chłonna czyści bez detergentów 50x60. Opakowanie
1 szt.

60

49.

Ścierka do szyb i luster preferowane
wymiary 41x38 typu Gosia lub
równoważna

Ścierka do szyb i luster preferowane wymiary 41x38, 100% mikrofibry czyści bez
smug. Opakowanie 1 szt.

25

50.

Ścierka z mikrofibry 30x30 typu York
lub równoważna

Ścierka z mikrofibry preferowane wymiary 30x30. Opakowanie 1 szt.

148

51.

Zmywaki do powłok
nieprzywierających 4 sztuki w
opakowaniu

Zmywaki do powłok nieprzywierających. Opakowanie 4 szt.

26

52.

Zmywak druciak ze stali

Druciak wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej do mycia silnie
zabrudzonych powierzchni. Produkt o wysokich właściwościach czyszczących,
materiał z którego jest wykonany nie podrażnia skóry oraz nie wywołuje reakcji
alergicznych. Opakowanie 1 szt.

6

53.

Miotełka do kurzu

Miotełka ogonek do kurzu teleskopowa tworzywo sztuczne trzonek plastikowy:
długość 88 cm do 124 cm, pióropusz 34 cm

6

54.

Szufelka plastikowa z gumką do śmieci

Długość 34 cm, szerość 24 cm

6
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55.

Szufelka plastikowa z gumką +
szczotką

Sszufelka: długość 34 cm, szerość 24 cm, szczotka: długość 27 cm

6

56.

Szczotka do naczyń dwustronna na
trzonku

Szczotka plastikowa do naczyń dwustronna na trzonku długość 30 cm

5

57.

Szczotka do zamiatania 30 cm długi
włos

Szczotka drewniana do zamiatania 30 cm sztuczny długi włos

12

58.

Szczotka z szufelką stojąca na kiju
leniuch

Szczotka plastikowa z szufelką stojąca na kiju leniuch szufelka: szerokość 25 cm,
długość 21 cm, wysokość trzonka 82 cm; szczotka: długość trzonka 82 cm, szerokość
szczotki 20 cm

4

59.

Szczotka do zamiatania 40 cm

Szczotka drewniana do zamiatania 40 cm sztuczny długi włos

1

60.

Szczotka do zamiatania chodnika
(kostka brukowa) 50 cm sztywny włos

Szczotka drewniana do zamiatania chodnika (kostka brukowa) 40 cm sztywny włos,
długość trzonka 140 cm (drewniany)

1

61.

Mop płaski na zatrzaski 33x14 z kijem i
wiadro (z wyciskaczem) typu Vileda
ultramax -komplet lub równoważny

Mop płaski na zatrzaski 33x14 z kijem teleskopowym metalowy długość 140 cm i
wiadro (z wyciskaczem) typu Vileda ultramax -komplet

7

62.

Mop płaski na zatrzaski zapas 33x14
Vileda

Mop płaski na zatrzaski zapas 33x14 Vileda

19

63.

Mop płaski zapas na zatrzaski 33x14
Vileda Ultramax Microfibre Cotton

Mop płaski zapas na zatrzaski 33x14 Vileda Ultramax Microfibre Cotton

4

64.

Mop płaski z mikrofibry zapas Ravi
Elite 40 x12

Mop płaski z mikrofibry zapas Ravi Elite 40 x12

20

65.

Szczotka do WC z pojemnikiem

Szczotka do WC z pojemnikiem długość szczotki 25 cm, wysokość pojemnika 10 cm

7

66.

Szczotka do mycia sedesów

Szczotka plastikowa do mycia sedesów długość 38 cm

8

67.

Kij do mopa Vileda

Kij metalowy do mopa Vileda teleskopowy długość 140 cm

7

68.

Kij do szczotki

Kij do szczotki metalowy długość 125 cm

6

69.

Kij z mopem płaskim z mikrofibry Ravi
40x12

Kij teleskopowy metalowy z mopem płaskim z mikrofibry Ravi 40x12 długość kija
120 cm

6

70.

Wiadro plastikowe 10l Curver

Wiadro plastikowe okrągłe 10l Curver

6

71.

Mydło w płynie Biały Jeleń 5l

Mydło hipoalergiczne w płynie Biały Jeleń 5l

3

72.

Rękawiczki nitrylowe rozmiar M

Rękawiczki nitrylowe bezpudrowe niebieskie 100 sztuk w opakowaniu rozmiar M

17
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73.

Torebki śniadaniowe rozmiar 22/32

Torebki śniadaniowe rozmiar 22/32 w Opakowanie preferowane 1000 szt.

10

74.

Reklamówka zdzierka na rolce 1000
sztuk w opakowaniu 8 micron

Reklamówka zdzierka na rolce 1000 sztuk w opakowaniu 8 micron

5

75.

Pojemnik na ręczniki papierowe ZZ

Pojemnik plastikowy biały na ręczniki papierowe ZZ
- 32 cm, głębokość - 14 cm

1

Część 2
Dostawa materiałów higieniczno-sanitarnych
im. Henryka Sienkiewicza w Kamionnie
l.p.

Asortyment

dla

wysokość - 28 cm, szerokość

potrzeb

Szkoły

Podstawowej

Charakterystyka produktu

ilość

1.

Płyn do naczyń 5 l typu Ludwik lub
równoważny

Płyn do mycia naczyń miętowy, łagodny dla skóry, skutecznie rozpuszczajacy
tłuszcze, nie pozastawiający zacieków na umytych powierzchniach, wydajny.
Opakowanie 5 l.

30

2.

Płyn do konserwacji podłóg 5 l typu
MC 112 MEDICLEAN lub
równoważny

Emulsja samopołyskowa do podłóg. Opakowanie 5 l.

8

3.

Preparat do czyszczenia wszystkich
rodzajów wodoodpornych podłóg oraz
wszelkich wodoodpornych powierzchni
5 l typu MEDICLEAN MEDISEPT
All Clean MC- 570 lub równoważny

Preparat do czyszczenia wszystkich rodzajów wodoodpornych podłóg oraz wszelkich
wodoodpornych powierzchni. Opakowanie 5 l.

10

4.

Płyn do mycia codziennego 5 l typu
MC-110 MEDICLEAN lub
równoważny

Preparat do mycia i konserwacji wszelkich wodoodpornych podłóg, z wyjątkiem
wykładzin dywanowych i podłóg z surowego drewna. Preparat oparty na detergentach
niskopieniących. zawiera emulsję woskową posiadającą właściwości antypoślizgowe.
Opakowanie 5 l.

40

5.

Płyn do mycia codziennego 5 l typu
MC-130 MEDICLEAN lub
równoważny

Koncentrat do gruntownego mycia podłóg twardych odpornych na środki zasadowe.
Do usuwania ciężkich zabrudzeń. Opakowanie 5 l.

4

6.

Płyn do mycia niebieski typu MC-210
5 l MEDICLEAN lub równoważny

Uniwersalny preparat do codziennego stosowania na różnych powierzchniach
wodoodpornych. Zawiera związki powierzchniowo czynne, rozpuszczalniki
rozpuszczalne w wodzie, związki kompleksujące, konserwanty, kompozycje
zapachowe, barwnik. Opakowanie 5 l.

24

7.

Koncentrat do codziennego mycia
paneli i podłóg z lakierowanego
drewna. typu MC 113 5 l
MEDICLEAN lub równoważny

Koncentrat do codziennego mycia paneli i podłóg z lakierowanego drewna.
Opakowanie 5 l.

14

8.

Płyn do toalet, usuwanie kamienia 750
ml typu Domestos zero kamienia lub
równoważny

Chlorowy płyn do czyszczenia, dezynfekcji i wybielania urządzeń sanitarnych w
postaci żelu: posiadający właściwości biobójcze, usuwania bakterii, wirusów i
grzybów. Opakowanie 750 ml.

10

9.

Płyn do dezynfekcji toalet 5 l typu
Domestos lub równoważny

Chlorowy płyn do czyszczenia, dezynfekcji i wybielania urządzeń sanitarnych w
postaci żelu: posiadający właściwości biobójcze, usuwania bakterii, wirusów i
grzybów. Opakowanie 5 l.

34

10.

Płyn do stali 0,5 l typu MC - 240
MEDICLEAN lub równoważny

Płyn do czyszczenia i pielęgnacji stali nierdzewnej. Opakowanie 500 ml.

4
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11.

Mleczko do czyszczenia i pielęgnacji
mebli 0,5 l typu MC - 230 meble
MEDICLEAN lub równoważny

Mleczko do czyszczenia i pielęgnacji mebli. Butelka ze spryskiwaczem. Opakowanie
0,5 l.

10

12.

Płyn o mycia lodówek 250 ml typu
Ludwik lub równoważny

Płyn do mycia lodówek, lodówek turystycznych i kuchenek mikrofalowych.
Opakowanie 250 ml.

4

13.

Mleczko do czyszczenia preferowane
opakowanie1000 ml - 1001 g typu cif
lub równoważny

14.

Płyn do szyb 5 l typu MC 220 glass
Clean MEDICLEAN lub równoważny

Preparat do mycia szyb, luster oraz innych powierzchni ze szkła. Zawiera alkohol –
szybko odparowuje, nie pozostawia smug. Opakowanie 5 l.

20

15.

Płyn do fug 500 ml typu mc 260
MEDICLEAN lub równoważny

Płyn do mycia fug. Opakowanie 500 ml.

10

16.

Mydło antybakteryjne w płynie 5 l typu
MEDICLEAN 420 lub równoważne

Mydło antybakteryjne w płynie. Opakowanie 5 l.

20

17.

Sól tabletkowa do zmywarki 25 kg

Sól tabletkowa do zmywarki. Opakowanie 25 kg.

2

18.

Płyn do zmywarki 10 l - 24 kg typu
eilfix eco lub równoważny

Skoncentrowany, zasadowy płyn myjący przeznaczony do wszelkiego typu zmywarek
gastronomicznych z automatycznym dozownikiem środka myjącego, bez chloru.
Opakowanie 10 l - 24 kg.

19.

Wkłady zapachowe Bris GLADE MINI
2+1 różne zapachy pojemność 10 ml

Wkład do odświeżacza powietrza 2+1 10 ml kompatybilny z dozownikiem Bris,
różne zapachy. Opakowanie 2+1

50

20.

Kostki do WC koszyk MIX typu
COLORADO lub równoważne

Kostka do WC koszyk - wypłukuje bakterie, zapobiega osadzaniu się kamienia,
posiada intensywny zapach wypełniający toaletę. Nie zawiera fosforanów.
Opakowanie 40 g. 1 szt

70

21.

Proszek do prania do białego 7 kg typu
Wizir lub równoważny

Proszek do prania do białego. Preferowane opakowanie 7 kg.

2

22.

Proszek do prania do koloru 7 kg Wizir
lub równoważny

Proszek do prania do koloru. Preferowane opakowanie 7 kg.

4

23.

Odświeżacz powietrza 500 ml MC-610
Fres typu MEDICLEAN lub
równoważny

Odświeżacz powietrza do neutralizacji nieprzyjemnych zapachów. Opakowanie
butelka 500 ml.

20

24.

Worki na śmieci 35 l

Worki na śmieci 35 l ( 50 szt) LDPE ECO 15 mikronów

50

25.

Worki na śmieci 60 l

Worki na śmieci 60 l ( 50 SZT) ECO 18 mikronów

30

26.

Worki na śmieci 120 l

Worki na śmieci 120 l ( 25 szt) ECO 28 mikronów

70

27.

Worki do odkurzacza KARCHER
6.959-130.0 pakowane po 5 szt.

Worki do odkurzacza KARCHER. Opakowanie 5 szt.

2

28.

Rękawice winylowe "M" 100 szt. bez
pudrowe typu MERCATOR
MEDICAL lub równoważne

Rękawice winylowe M bez pudrowe. Opakowanie 100 szt.

50

29.

Rękawice winylowe "S" 100 szt. bez
pudrowe typu MERCATOR
MEDICAL lub równoważne

Rękawice winylowe S bez pudrowe. Opakowanie 100 szt.

10

Mleczko wybielające i nadające połysk białym powierzchniom, skuteczne do
czyszczenia zlewów, kafelków, kuchenek, wanien, nie rysuje powierzchni, bez
zapachu chloru. Opakowanie preferowane 1000 ml - 1001 g.
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30.

Rękawice latex "S" 100 szt.
pudrowane typu MERCATOR
MEDICAL lub równoważne

Rękawice latex S pudrowane. Opakowanie 100 szt.

10

31.

Rękawice latex "M" 100 szt.
pudrowane typu MERCATOR
MEDICAL lub równoważne

Rękawice latex M pudrowane. Opakowanie 100 szt.

20

32.

Rękawice latex L" 100 szt. pudrowane
typu MERCATOR lub równoważne

Rękawice latex L pudrowane. Opakowanie 100 szt.

10

33.

Rękawice winyl L" 100 szt. bez
pudrowe typu MERCATOR
MEDICAL lub równoważne

Rękawice winyl L bez pudrowe. Opakowanie 100 szt.

10

34.

Rękawice nitrylowe M 100 szt. bez
pudrowe typu DOMAN lub
równoważne

Rękawice nitrylowe M bez pudrowe. Opakowanie 100 szt.

20

35.

Rękawice robocze skórzane rozm. 9
typu DRIVER ECO lub równoważne

Rękawice ochronne wykonane z miękkiej skóry licowej koziej w naturalnym kolorze.
W nadgarstku na części grzbietowej ściągnięte gumką, mankiet zakończony lamówką,
rozm. 9. Opakowanie 1 para.

10

36.

Papier Toaletowy Szary 64 sztuki w
worku w opakowaniu typu Serwus lub
równoważny

Papier toaletowy - preferowane wymagania: wykonany z makulatury, jest
wytrzymały na uszkodzenia, nie rozwarstwia się ani nie rozrywa podczas
użytkowania. Długość 1 rolki wynosi około 36 metrów, kolor szary, średnica (cm):
9,5, wysokość 9,5cm, Opakowanie: 64 szt.

14

37.

Papier toaletowy biały 8 szt. w
opakowaniu typu BIGS lub
równoważny

Papier toaletowy biały - preferowane wymagania: z celulozy, 3 warstwy, listkowany,
gofrowany. Długość wstęgi: 15m. Opakowanie 8 szt.

14

38.

Papier toaletowy szary 12 szt. typu
Jumbo lub równoważny

Papier toaletowy - preferowane wymagania: kolor szary, surowiec: 100% ekologiczna
makulatura, gramatura 32g/m, średnica 18 cm, długość 130 m. Opakowanie 12 szt.

24

39.

Ręczniki papierowe Z-Z składany biały
20 szt. 20x200 szt. - karton

Papierowy ręcznik - preferowane wymagania: jednowarstwowy biały w składance
typu ZZ, materiał; makulatura, wymiary ręcznika 23 x 25 cm, karton 20 x 200 listków

34

40.

Ręczniki Tork w roli Matic system H1
280 M 1W do dozowników op. 6 szt.

Ręczniki w roli kompatybilne z dozownikiem Tork. Opakowanie 6 szt.

20

41.

Ręczniki papierowe

Ręczniki papierowe mini 2 w 1 celuloza 60 m - rolka Opakowanie 1 szt.

64

42.

Papier do szyb duża rolka / czyściwo
maxi 2 w celuloza 250 m biały

Papier do szyb. Długość rolki 250 m. Opakowanie 2 szt.

24

43.

nakładka do mopa Clip

Bawełna 7-15 Mediclean

4

44.

Ściereczka z microfazą niebieska
30x30 typu Mediclean lub równoważna

Ściereczki do ogólnego zastosowania. Temperatura prania; 60 stopni, wymiary 30x30,
skład poliester 80%, poliamid 20%. Opakowanie 4 szt.

14

45.

Ścierka domowa typu 3M Prima lub
równoważna

Ścierka domowa miekka , uniwersalna wchłaniająca wodę i brud. Do użycia na sucho
i mikro.Wymiary: 31,5 cm x 37,5 cm Opakowanie3 szt.

100

46.

Zmywak kuchenny gąbki maxi

Dwuwarstwowe zmywaki kuchenne (miękka pianka+warstwa szorstkiej fibry).
Opakowanie 5 szt.

44

47.

Druciaki metalowe

Druciak metalowy spiralny z wysokiej jakości stali. Opakowanie 1 szt.

50

48.

szczotka do fug

228 mm niebieska

2
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49.

szczotka do zamiatania

szczotka drewniana 60 cm

2

50.

szczotka do zamiatania

szczotka drewniana 40 cm

6

51.

szczotka ryżowa do szorowania

20-30 cm drewniana

6

52.

Płyn do maszynowego mycia naczyń
typu Royal BeroX - Z lub równowazny

Płyn do maszynowego mycia naczyń, niskopieniący, skoncentrowany wysoko
alkaiczny (zasadowy). Opakowanie 10 1

2

53.

Płyn do nabłyszczania do zmywarek
typu Royal BeroX - N lub równoważny

Profesjonalny płyn do nabłyszczania i płukania naczyń. Opakowanie 5 l.

4

54.

Płyn do czyszczenia sanitariatów typu
Rokasat ro-37 lub równoważny

Płyn do codziennej pielęgnacji urządzeń sanitarnych 5 l

12

Część 3
Dostawa materiałów higieniczno-sanitarnych
im. Wincentego Witosa w Gwizdałach
l.p.

Asortyment

dla

potrzeb

Szkoły

Podstawowej

Charakterystyka produktu

ilość

1.

Płyn uniwersalny 5 l typu Ajax lub
równoważny

Uniwersalny płyn do czyszczenia dużych powierzchni takich jak podłoga, kafelki i
ściany. Usuwa silne zabrudzenia także z kuchenek, zlewozmywaków, umywalek.
Wartość pH 6.3, gęstość względna 1.04. Opakowanie 5 l.

40

2.

Płyn do mycia naczyń 5l typu Ludwik
lub równoważny

Płyn do mycia naczyń łagodny dla skóry, skutecznie rozpuszczający tłuszcze, nie
pozastawiający zacieków na umytych powierzchniach, ulegający biodegradacji, bardzo
wydajny - stosowany w rozcieńczeniu 1 łyżeczka na 5 l wody, wartość pH dla 1%
roztworu 5-8. Zawiera wyciąg z aloesu, witaminy a,e,f,h. Opakowanie 5l.

20

3.

Pasta do podłogi 0,5 l D/ PCV typu
Sidolux lub równoważna

Pasta do podłogi nabłyszcza i odświeża bez konieczności polerowania, tworzy
antypoślizgową powłokę. Opakowanie 0,5 l.

48

4.

Płyn do okien 500 ml. typu Clin lub
równoważny

Płyn do mycia okien zapobiegajacy powstawaniu smug i zacieków. Zawiera alkohol,
który przyspiesza wysychanie okien. Opakowanie 500 ml.

30

5.

Płyn do mebli w aerozolu 300 ml typu
Pronto lub równoważny

Aerozol do czyszczenia twardych powierzchni bez uszkodzeń, usuwa kurz i brud bez
pozostawiania smug. Można stosować do: granitu, kwarcu, chromu, stali nierdzewnej,
szkła, luster, zabezpieczonego drewna, laminatu drzewnego, tworzyw sztucznych.
Opakowanie 300 ml.

10

6.

Płyn do prania dywanów 1 l typu
Vanisz lub równoważny

Płyn do prania dywanów. Opakowanie 1 l.

3

7.

Żel do toalet 750 ml typu Cillit Bang
zero kamienia lub równoważny

Żel do usuwania kamienia, trudnych zabrudzeń z WC. Opakowanie 750 ml.

20

8.

Żel do WC opakowanie 5 l typu
Domestos lub równoważny

Zagęszczony płyn do mycia i dezynfekcji urządzeń sanitarnych w postaci żelu.
Opakowanie 5 l.

40
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9.

Płyn do szybkiej dezynfekcji
powierzchni twardych 5 l typu
Baktosan lub równoważny

Płyn do szybkiej dezynfekcji powierzchni twardych. Opakowanie 5 l.

3

10.

Odkamieniacz do zmywarki 5 l typu
Ossan Sanechem lub równoważny

Odkamieniacz do zmywarki do usuwania osadów mineralnych. Do użytkowania
przemysłowego. Opakowanie 5 l.

2

11.

Nabłyszczacz do urządzeń stalowych 1
l typu Caresan lub równoważny

Profesjonalny preparat do nabłyszczania urządzeń, maszyn stołów wykonanych ze stali
nierdzewnej. Nie pozostawia smug. Opakowanie 1 l.

2

12.

Płyn do zmywarki – opakowanie 25 kg

Uniwersalny skoncentrowany alkaiczny środek do mycia naczyń, sztućców oraz
sprzętu kuchennego w zmywarkach gastronomicznych. Preparat nie pieni się i nie
zawiera chloru. Przeznaczony do dozowania automatycznego. Opakowanie
preferowane 25 kg.

2

13.

Koncentrat do nabłyszczania naczyń 5 l

Skoncentrowany płyn do maszynowego nabłyszczania naczyń w profesjonalnych
zmywarkach z systemem dozowania. Ułatwia spłukiwanie naczyń podczas cyklu
płukania. Zapobiega powstawaniu niechcianych smug i nalotów. Opakowanie 5 l.

2

Mleczko wybielające i nadające połysk białym powierzchniom, skuteczne do
czyszczenia zlewów, kafelków, kuchenek, wanien, nie rysuje powierzchni, bez
zapachu chloru. Opakowanie 750 ml.

14.

Mleczko do czyszczenia 750 ml typu
Cif lub równoważne

15.

Mydło w płynie 0,5 l typu Attis lub
równoważne

Środek myjący przeznaczony do codziennego użytku, nie wysusza skóry. Opakowanie
0,5 l.

10

16.

Mydło w płynie 5 l typu Attis lub
równoważne

Środek myjący przeznaczony do codziennego użytku, nie wysusza skóry.
Opakowanie 5 l.

55

17.

Proszek do prania do białego 3 kg typu
ARIEL lub równoważny

Proszek do prania do białego, skutecznie usuwa uporczywe plamy nie niszcząc
materiału. Opakowanie 3 kg.

3

18.

Proszek do prania do koloru 3 kg typu
ARIEL lub równoważny

Proszek do prania do koloru, skutecznie usuwa uporczywe plamy nie niszcząc
materiału, chroni kolory. Opakowanie 3 kg.

2

19.

Odświeżacz powietrza do pomieszczeń
250 ml. typu AIRWICK lub
równoważny

Odświeżacz powietrza w aerozolu. Wybór zapachów. Opakowanie 250 ml.

5

20.

Kostka do wc z zawieszką 55 g typu
Domestos lub równoważna

Kostka do WC - wypłukuje bakterie, zapobiega osadzaniu się kamienia, posiada
intensywny zapach wypełniający toaletę. Opakowanie 55 g. 1 szt

40

Worki na śmieci LDPE 35l a'50 czarne grubość folii 15 mikronów.

85

21.

Worki na śmieci 35 l

48

22.

Worki na śmieci 60 l
typu – Jumida lub równoważne

Worki na śmieci LDPE 60 l a'10 czarne grubość folii 18 mikronów.

60

23.

Worki na śmieci 120 l
typu Raz Dwa lub równoważne

Worki na śmieci LDPE 120l a'25 czarne grubość folii 28 mikronów.

24

24.

Worki papierowe do odkurzacza IZ-R4
ROWENTA

Worki papierowe filtracyjne, 2 warstwowe. Odkurzanie na sucho. Opakowanie 5 szt.

24

25.

Rękawice żółte, grube gumowe M

Rękawice z lateksu, do różnych prac domowych, ogrodowych itp., wewnętrzna
powierzchnia pokryta bawełnianą wyściółką. Opakowanie 1 szt.

12
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26.

Rękawice winylowe rozmiar „M” bez
pudrowe

Rękawice winylowe bez protein kauczuku naturalnego, bezpudrowe. Rozmiar M.
Opakowanie 100 szt.

24

27.

Rękawice spożywcze „cienkie” HDPE
jednorazowe 100 szt

Rękawiczki, cienkie foliowe luźno przylegające. Pasuja na prawa i lewą dłoń.
Opakowanie 100 szt.

24

28.

Reklamówki na rolce 5K 160 szt. w
rolce typu PALCAN lub równoważne

Reklamówki w rolce. Szerokość 22 cm, długość 43 cm, fałda 2x6 cm. Opakowanie
160 szt.

12

29.

Torebki śniadaniowe 26 cm x 35 cm

Torebki śniadaniowe wykonane z wysokiej jakości przeźroczystej, transparentnej folii
polietylenowej HDPE, przeznaczone do kontaktu z żywnością, wymiary 26 cm x 35
cm. Opakowanie 800 szt.

8

30.

Papier toaletowy szary typu Serwus lub
równoważny (pakowany 64 szt)

Papier toaletowy - preferowane wymagania: szary wykonany z makulatury. Długość 1
rolki wynosi około 36 metrów, kolor szary, średnica (cm): 9,5, wysokość 9,5cm,
Opakowanie 64 szt.

12

31.

Papier toaletowy do dozownika szary
Jumbo lub równoważny (12szt w
opakowaniu)

Papier toaletowy do dozownika szary szer. 9 cm średnica roli 18 cm, wysokość roli 9
cm. Opakowanie 12 szt.

10

32.

Papier śniadaniowy typu Kuchcik lub
równoważny

Papier śniadaniowy, jakość półpergamin, nie przepuszcza tłuszczu. Wymiary
30x23cm. Opakowanie 40 arkuszy.

30

33.

Ręcznik czyściwo 200 m (25 cm
wysokości) wykonane z celulozy 2
warstwowej

Ręcznik czyściwo białe w rolce - preferowane wymagania: ze 100 % celulozy, 2
warstwowe, tłoczone,wysokość rolki 24,5 cm, długość roli 200 m, 800 listków,
wymiary listka 24,5 x 30 cm. Opakowanie 2 szt.

10

34.

Ręczniki papierowe kuchenne
„zwykłe”
(pakowane po 2 sztuki) typu FOXY
MEGA lub równoważne

Ręcznik papierowy biały ze 100 % celulozy, 2 warstwowy. Opakowanie 2 szt.

8

35.

Ręczniki papierowe do dozownika
Wepa makulatura (6 w opakowaniu)

Ręczniki z wyjmowaną mufą kompatybilny z dozownikiem Wepa. Wykonany z białej
makulatury. Średnica roli ok. 19 cm, wysokość roli 20 cm, ilość listków 875, 1
warstwowy, rola 300 m. Opakowanie 6 szt.

25

36.

Serwetki cienkie typu Clarina lub
równoważne

Serwetki gastronomiczne cięte, kolor biały, wymiary 15x15 cm.. Opakowanie 500 szt.

150

37.

Druciak ze stali - 1 szt.

Druciak wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej do mycia silnie zabrudzonych
powierzchni. Produkt o wysokich właściwościach czyszczących, materiał z którego
jest wykonany nie podrażnia skóry oraz nie wywołuje reakcji alergicznych.
Opakowanie 1 szt.

24

38.

Zmywak gąbka – (pakowanie po 5
sztuk)

Zmywak gąbka z wytrzymałą warstwą szorującą idealnie usuwa silne zabrudzenia z
garnków i naczyń. Preferowane wymiary 8,5cm x 3cm x 5,5cm. Opakowanie 5szt.

15

39.

Ścierka do podłogi 60x70

Ścierka do każdego rodzaju podłogi. Preferowane wymiary 60 x 70. Opakowanie 1 szt.

4

40.

Ścierka domowa typu Basia lub
równoważna( 3szt w opakowaniu)

Ścierka domowa. Preferowane wymiary 34x38cm,cm. Opakowanie 3 szt.

30
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41.

Zapas do Mopa mikrofibra Gosia

Zapas do mopa mikrofibra z gąbką typu sukienka. Opakowanie 1 szt.

40

42.

Kij do szczotki, drewniany wkręcany

Kij do szczotki, drewniany wkręcany.

10

43.

Szczotka ryżowa

Oprawa drewniana wykonana z wysokiej jakości włókna ryżowego.

2

44.

szufelka

Szczotka zmiotka z szufelką połaczone zatrzaskiem wykonana z plastiku.
Preferowane wymagania: długość włosia zmiotki ok. 12 cm, szerokość robocza
zmiotkiok. 23,5 cm. Szerokość szufelki ok. 20 cm.

6

45.

Szczotka do zamiatania „miotła”

Miotła o długim i gęstym włosiu, do zbierania zanieczyszczeń z płaskich powierzchni,
końcówki włosia rozdwojone. Preferowane wymiary: długość 26 cm, szerokość 5 cm,
wysokość 11 cm, średnica otworu 2,5 cm. Opakowanie 1 szt.

5

46.

Wiadro z wyciskaczem kompatybilne z
mopem Supermocio VILEDA

kompatybilne z mopem Supermocio VILEDA

4

47.

Worki do odkurzacza WORWO
RMB06W op 5 szt

Rodzaj worka: Mikrowłóknanie, nie ulegają uszkodzeniu podczas odkurzania szkła,
gwoździ czy kamieni, nie ulegają uszkodzeniu podczas przypadkowego zassania
cieczy lub wilgotnych elementów. Opakowanie 5 szt.

5

Część 4
Dostawa materiałów higieniczno-sanitarnych dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Baonu "Nadbużańskiego" Armii Krajowej w Łochowie

Charakterystyka produktu

Ilość

1.

Płyn uniwersalny 5l typu
Ajax lub równoważny

Uniwersalny płyn do czyszczenia dużych powierzchni takich jak
podłoga, kafelki i ściany. Usuwa silne zabrudzenia także z
kuchenek, zlewozmywaków, umywalek. pH 6.3, gęstość względna
1.04. Opakowanie 5 l.

20

2.

Płyn do wc 5 l typu
Domestos lub równoważny

Chlorowy płyn do czyszczenia, dezynfekcji i wybielania urządzeń
sanitarnych, posiadający właściwości biobójcze, usuwania
bakterii, wirusów i grzybów, zapobiega osadzaniu się kamienia.
Opakowanie 5l.

30

3.

Płyn do szyb i okien 5l typu Płyn do mycia różnego rodzaju szklanych powierzchni np. okien i
luster, ułatwia usuwanie zabrudzeń. Opakowanie 5l.
Window lub równoważny

5

l.p.

Asortyment
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4.

Mleczko do czyszczenia
preferowane
opakowanie1000 ml - 1001
g typu cif lub równoważny

Mleczko wybielające i nadające połysk białym powierzchniom,
skuteczne do czyszczenia zlewów, kafelków, kuchenek, wanien,
nie rysuje powierzchni, bez zapachu chloru. Opakowanie
preferowane 1000 ml - 1001 g.

50

5.

Mleczko do czyszczenia
650 ml typu MEDICLEAN
lub równoważne

Mleczko do czyszczenia powierzchni gładkich: stali nierdzewnej,
ceramiki, kuchenek, glazury i terakoty, kafelków, emalii,
porcelany, zlewozmywaków, wanien itp. Usuwa kamień, osady z
wody, rdzę, resztki mydła oraz przypalone i tłuste zabrudzenia.
Nadaje połysk, nie rysuje, pozostawia świeży zapach. Nie
pozostawia smug i zacieków. Opakowanie 650 ml.

6.

Płyn do płukania 5l typu
Silan lub równoważny

Płyn do płukania tkanin. Nadaje miękkość i świeży zapach
ubraniom. Opakowanie 5l.

2

7.

Płyn do naczyń 5L
Cytrynowy typu
MEDICLEAN lub
równoważny

Skoncentrowany płyn do ręcznego mycia naczyń, sztućców oraz
urządzeń i powierzchni kuchennych. Zawiera pochodną olejku
kokosowego, chroni skórę dłoni. Opakowanie 5l.

40

8.

Naturalny koncentrat do
czyszczenia i odtłuszczania Koncentrat do czyszczenia i odtłuszczania powierzchni.
powierzchni typu Mediclean Opakowanie 5l.
570 All 5l

6

9.

Płyn nabłyszczający do
naczyń 10L typu Stalgast
lub równoważny

Płyn nabłyszczający przeznaczony do płukania naczyń ze stali
nierdzewnej, porcelany, sztućców, pojemników z tworzyw
sztucznych oraz szkła. Opakowanie 10l.

4

10.

Płyn do przemysłowego
mycia naczyń 20 l typu
Stalgast lub równoważny

Płyn do przemysłowego mycia naczyń w zmywarkach
gastronomicznych. Opakowanie 20l.

4

11.

Płyn do czyszczenia
metalowych mebli i
urządzeń 1 l typu Royal Stal
Glance lub równoważny

Wysokowydajny preparat do czyszczenia i pielęgnacji
powierzchni ze stali nierdzewnej (mebli oraz zewnętrznych części
maszyn i urządzeń): szaf, regałów, zmywarek, lodówek, lad
chłodniczych. Opakowanie 1l.

5

12.

Wkład do automatycznego
odświeżacza AirWick

Wkład do automatycznego odświeżacza AirWick różne zapachy.

10
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13.

Odświeżacz powietrza w
sprayu 300 ml - różne
zapachy typu Brait lub
równoważne

Odświeżacz powietrza w sprayu skutecznie neutralizuje i
pochłania nieprzyjemne zapachy, odświeża powietrze.
Opakowanie 300 ml.

10

14.

Mydło w płynie 5 L

Mydło w płynie, nie podrażnia i nie wysusza skóry , posiada
neutralne pH. Opakowanie 5l

20

15.

Proszek do prania
opakowanie preferowane 910 kg typu Bryza lub
równoważny

Proszek do prania tkanin białych. Przeznaczony do prania w pralce
automatycznej. Opakowanie preferowane 9 -10 kg.

3

16.

Worki na śmieci LDPE
120L a'25 czarne Grubość
minimum 28mikronów

Worki na śmieci LDPE 120l a'25 czarne grubość folii 28
mikronów.

50

17.

Worki na śmieci LDPE 60L
Worki na śmieci LDPE 60l a'50 czarne grubość folii 18 mikronów.
a'50 czarne Grubość
minimum 18 mikronów

50

18.

Worki do odkurzacza
karcher WD3

Worki do odkurzacza karcher WD3 typ 1.629-801,0. na sztuki

20

19.

Worki do odkurzacza
karcher WD 5 400

Worki do odkurzacza karcher WD5 400 typ 1.347-850-850,0. na
sztuki

15

20.

Rękawiczki jednorazowe
rozmiar M nitrylowe
pakowane po 100 szt.

Nitrylowe rękawice diagnostyczne, ochronne, bezpudrowe,
jednorazowe, syntetyczne. Nie zawierają lateksu kauczuku
naturalnego. Posiadają badania na możliwość kontaktu z
żywnością. Rozmiar M. Opakowanie 100 szt.

50

21.

Papier toaletowy szary 8 szt. makulatury, wytrzymały na uszkodzenia, nie rozwarstwia się ani
w opakowaniu typu serwus nie rozrywa podczas użytkowania. Długość 1 rolki wynosi około
36 metrów, kolor szary, średnica 9,5cm, wysokość 9,5 cm.
lub równoważny

Papier toaletowy - preferowane wymagania: wykonany z

Opakowanie 8 szt.
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22.

Ręczniki papierowe ZZ zielone 4000 listków w
kartonie

Ręcznik papierowy - preferowane wymagania: makulaturowy, bez
zapachu, gofrowany, wodo-utwardzony (nie rozpada się pod
wpływem kontaktu z wodą). Ręczniki składane idealne do
osuszania dłoni po ich umyciu. Iość warstw 1, długość listka
23cm, szerokość listka 23cm, wodotrwałość tak, gramatura 1 x
34g/m2. Opakowanie karton 4000 listków (20 pakietów x 200
listków).

23.

Ręczniki papierowe mini
2w celuloza 60 m białe

Ręczniki papierowe białe - preferowane wymagania: wysokość
rolki 19 cm, średnica 15 cm, 2 warstwy, 100% celuloza, długość
60m. Opakowanie 12 szt.

24.

Zapas do mopa z mikrofibry mycia podłóg, drewnianych, paneli i parkietów. Nadaje się do
typu Gosia lub równoważny zbierania rozlanych płynów, odświeżenia dywanów oraz

40

30

Zapas do mopa typu sukienka z gąbką. Przeznaczony jest do

50

wykładzin. Opakowanie 1 szt.

25.

Kije do mopów
wzmocniony

Kij do mopa pasuje do wszystkich mioteł oraz mopów. Trzonek
jest specjalnie wzmocniony, co przedłuża jego żywotność. Posiada
oczko, dzięki któremu trzonek można zawiesić na haczyku.

10

26.

Szczotka do zamiatania
drewniana 30 cm

Miotła szczotka do zamiatania drewniana 30 cm. Szczotka posiada
gwint do wkręcenia trzonka.

10

27.

Ściereczka 30x30 z
mikrowłókna

Ściereczki z mikrowłókna do czyszczenia każdego rodzaju
powierzchni. Preferowane wymiary 30x30. Opakowanie 5 szt.

20

28.

Ścierka do podłogi biała
Wymiar 62x70 cm.
Opakowanie1 szt.

Ścierka do podłogi biała doskonale wchłania wodę i osusza
czyszczone powierzchnie. Preferowany wymiar 62x70 cm.
Opakowanie 1 szt.

20

29.

Zmywak do teflonu
metalizowany 1 szt.

Zmywak do czyszczenia teflonowych patelni, do mycia szkła,
porcelany, stalowych garnków i innych delikatnych powierzchni
Opakowanie 1 szt.

150

30.

Zmywak kuchenny spiralny
do naczyń ze stali
nierdzewnej 1 sztuka

Zmywak spiralny do naczyń ze stali nierdzewnej. Opakowanie 1
sztuka

50
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Część 5
Dostawa materiałów higieniczno-sanitarnych dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 2
im. Janusza Korczaka w Łochowie
l.p.

1.

2.

Asortyment

Charakterystyka produktu

ilość

Płyn do mycia paneli 5L typu
MEDICLEAN lub równowazny

Skoncentrowany preparat do mycia i pielęgnacji paneli podłogowych,
ściennych i parkietów drewnianych. Skutecznie myje, odtłuszcza i
zabezpiecza przed ponownym zabrudzeniem. Opakowanie 5 l.

3

Płyn do mycia podłóg 5L owoce
egzotyczne typu MEDICLEAN
lub równoważny

Preparat do mycia i konserwacji wszelkich wodoodpornych podłóg, z
wyjątkiem wykładzin dywanowych i podłóg z surowego drewna. Idealny
zarówno do mycia ręcznego, jak i maszynowego w automatach i
szorowarkach. Nadaje połysk, pozostawiając na mytych powierzchniach
cienką warstwę ochronną. Składniki pielęgnujące chronią podłogę i
zapewniają jej konserwację oraz właściwości antystatyczne. Stosowany w
zakładach przemysłu spożywczego. Preparat oparty na detergentach
niskopieniących. Tylko do użytku profesjonalnego. Opakowanie 5l.

3

Preparat do mycia i konserwacji wszelkich wodoodpornych podłóg, z
wyjątkiem wykładzin dywanowych i podłóg z surowego drewna. Idealny
zarówno do mycia ręcznego, jak i maszynowego w automatach i
szorowarkach. Nadaje połysk, pozostawiając na mytych powierzchniach
cienką warstwę ochronną. Składniki pielęgnujące chronią podłogę i
zapewniają jej konserwację oraz właściwości antystatyczne. Stosowany w
zakładach przemysłu spożywczego. Preparat oparty na detergentach
niskopieniących. Tylko do użytku profesjonalnego. Opakowanie 5 l.

3.

Płyn do mycia podłóg 5L
Pomarańczowy MEDICLEAN lub
równoważny

4.

Zapachowy środek czyszczący 10
l typu AR15 Orange Alko lub
równoważny

Silnie skoncentrowany, zapachowy środek myjący. Czyści bez smug, jest
delikatny dla powierzchni. Do wszystkich powierzchni odpornych na
działanie wody, na przykład: lakierowanych mebli, lamperii, okien i ram
okiennych, drzwi, kafelek, kuchenek, zlewów, wanien, armatury itp.,
szybko schnie i nie pozostawia smug ani zacieków. Wartość pH: 7-9.
Opakowanie 10 l.

2

5.

Środek myjąco-pielęgnujący do
podłóg sportowych 10 l typu
WP30 Jump lub równoważny

Skoncentrowany, zapachowy środek myjąco-pielęgnujący na bazie
rozpuszczalnych w wodzie polimerów. Tworzy antypoślizgową warstwę
ochronną, regeneruje i uzupełnia uszkodzone warstwy polimerowe.
Stosowany do wszystkich gładkich wodoodpornych powierzchni, takich
jak: PCV, linoleum, kauczuk, klinkier, płytki, kamień naturalny i
posadzki kamienne, do mycia i pielęgnacji podłóg , takich jak hale
sportowe, sale gimnastyczne, zwiększa przyczepność do podłogi.
Opakowanie 10 l.

14

6.

Skoncentrowany płyn z
cząsteczkami aktywnego tlenu,
przeznaczony do czyszczenia i
pielęgnacji wszelkich
wodoodpornych powierzchni 5 l
typu Royal Oxy Effect lub
równoważny

Koncentrat z cząsteczkami aktywnego tlenu, przeznaczony do
czyszczenia i pielęgnacji wszelkich wodoodpornych powierzchni
(glazury, terakoty, fug, plastiku, blatów meblowych, PCV, linoleum,
gumy, szkła, urządzeń sanitarnych). Opakowanie 5 l.

1
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7.

Płyn do szyb 5L typu
MEDICLEAN lub równoważny

Preparat do mycia szyb, luster oraz innych powierzchni szklanych takich
jak: witryny sklepowe, lady chłodnicze. Zawiera alkohol, szybko
wysycha i skutecznie myje bez pozostawiania smug. Z pompką
samospieniającą. Posiada właściwości antystatyczne. Tylko do użytku
profesjonalnego. Opakowanie 5l.

7

8.

Ekologiczny koncentrat przeznaczonym do mycia zatłuszczonych i silnie
Koncentrat myjący do usuwania
zabrudzonych powierzchni, oparty jest na naturalnym wyciągu z owoców
tłustych zabrudzeń 10 l typu BMcytrusowych. Łagodny dla skóry rąk i mytych po- wierzchni. Neutralne
12 Sulima lub równoważny
pH. Opakowanie 10 l.

1

9.

Płyn do mycia WC 5 l typu Tytan
lub równoważny

10.

Płyn do mycia naczyń 5l typu
Ludwik lub równoważny

Płyn do mycia naczyń łagodny dla skóry, skutecznie rozpuszczający
tłuszcze, nie pozastawiający zacieków na umytych powierzchniach,
ulegający biodegradacji, bardzo wydajny - stosowany w rozcieńczeniu 1
łyżeczka na 5 l wody, wartość pH dla 1% roztworu 5-8. Zawiera wyciąg
z aloesu, witaminy a,e,f,h. Opakowanie 5l.

5

11.

Płyn do mycia nawierzchni
sportowych 10 l niebieski
(specjalny) typu HEMETIN MC
lub równoważny

Profesjonalny płyn do mycia i pielęgnacji nawierzchni sportowych.
Wartość pH w koncentracie 8-9. Gęstość 1000 g/l. Opakowanie 10 l.

8

12.

Środek do pielęgnacji mebli 1 l
typu Royal Biuro Fix lub
równoważny

Preparat do czyszczenia mebli i przedmiotów z tworzyw sztucznych.
Usuwa przebarwienia nikotynowe, nie pozostawia smug i zacieków.
Posiada przyjemny zapach. Wartość pH 5.5-8.0. Opakowanie 1 l.

4

13.

Chlorowy żel do czyszczenia
sanitariatów 1 l typu Royal WC
CL lub równoważny

Produkt do mycia i dezynfekcji powierzchni ścian, posadzek, elementów
wyposażenia sanitarnych i kuchennych. Opakowanie 1l.

20

14.

Płyn przeciw pleśni 500 ml typu
Savo lub równoważny

Płyn przeciw pleśni w sprayu. Skuteczne usuwa czarne naloty z pleśni
oraz grzybów z każdej powierzchni. Opakowanie 500 ml.

8

15.

Kret żel do WC 750 ml

Środek do udrażniania rur i syfonów w instalacjach kanalizacyjnych w
formie żelu. Nie niszczy armatury, rur i uszczelek. Opakowanie
preferowane 750 ml.

8

16.

17.

Płyn do mycia WC, środek bakteriobójczy, do dezynfekcji muszli
ustępowych, pisuarów, umywalek, oraz podobnych ceramicznych
urządzeń sanitarnych, usuwa osad kamienny, rdzę, zanieczyszczenia oraz
nieprzyjemny zapach. pH (5% roztwór wodny) 1.7-2. Opakowanie 5 l.

Mleczko wybielające i nadające połysk białym powierzchniom, skuteczne
do czyszczenia zlewów, kafelków, kuchenek, wanien, nie rysuje
Mleczko do czyszczenia
preferowane opakowanie1000 ml - powierzchni, bez zapachu chloru. Opakowanie preferowane 1000 ml 1001 g.
1001 g typu cif lub równoważny

Płyn do płukania koncentrat 3,3 l 4 l typu Global lub równoważny

Płyn do płukania tkanin koncentrat. Opakowanie preferowane 3,3 l - 4 l.
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18.

Odświeżacz powietrza zapas 250
ml typu Air Wick Fresh lub
równoważny

19.

Odświeżacz w żelu 150 g mix typu Odświeżacz powietrza w żelu, dostępność różnych zapachów.
Kolorado lub równoważny
Opakowanie 150g.

12

20.

Odświeżacz powietrza 500 ml
Cytrusowy MEDICLEAN lub
równoważny

Odświeżacz powietrza ze spryskiwaczem, zapach cytrusowy.
Opakowanie 500 ml.

5

21.

Odświeżacz powietrza 500 ml
Morski typu MEDICLEAN lub
równoważny

Odświeżacz powietrza ze spryskiwaczem, zapach morski. Opakowanie
500 ml.

3

22.

Odświeżacz powietrza 500ml
Zielona herbata typu
MEDICLEAN lub równoważny

Odświeżacz powietrza ze spryskiwaczem, zapach zielona herbata.
Opakowanie 500 ml.

2

23.

Mydło w piance Tork Premium 1l
delikatne do dozowników Tork

Mydło w piance kompatybilne z dozownikiem Tork.
Kolor: Przeźroczysty
Szczelna butelka z jednorazową pompką
System S4-system mydeł w pianie
zapach mydła-fresh scent
kolor przeźroczysty ,Objętość 1000 ml. Opakowanie 1 szt.

40

24.

Mydło w płynie 5 l typu
MEDICLEAN Olivia lub
równoważne

Mydło w płynie o dobrych właściwościach myjąco-pielegnujących,
zawierające substancje zapobiegające wysuszaniu się skóry. Opakowanie
5l.

13

25.

Denaturat duży 500 ml fiolet

Denaturat duży 500 ml fiolet.

30

26.

Chusteczki do prania wyłapujące
kolor, jednorazowe, opakowanie
15 szt. typu Paclan lub
równoważne

Chusteczki do prania wyłapujące kolor, jednorazowe. Opakowanie 15 szt.

6

27.

Proszek do prania Color 7 kg typu
OMO Professional lub
równoważny

Proszek do prania ubrań kolorowych. Skuteczny w miękkiej jak i twardej
wodzie, nie niszczy włókien i nie uczula. Opakowanie 7 kg.

14

28.

Papier toaletowy szary a'12 typu
Jumbo lub równoważny

Papier toaletowy preferowane wymagania: kolor szary, surowiec: 100%
ekologiczna makulatura, gramatura 32g/m, średnica 18 cm, długość 130
m. Opakowanie 12 szt.

29

29.

Ręcznik w roli Matic System H1
150 m 2w l Tork pakowany po 6
szt.

Ręcznik w roli Matic System H1 150 m 2 w l Tork. Kompatybilny z
dozownikiem do ręczników TORK. Opakowanie 6 szt.

12

30.

Ręcznik ZZ 2w 3000 biały karton

Ręcznik ZZ kolor biały preferowane wymagania: 2 warstwy, liczba
listków w bindzie 150 szt. liczba bind w opakowaniu: 20 szt., liczba
listków w opakowaniu 3000 szt.

7

Zapas do automatycznego odświeżacza powietrza w sprayu ,
zapach: mix, pojemność 250 ml. Opakowanie 1 szt.
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31.

Czyściwo włókninowe

Czyściwo włókninowe- preferowane wymagania: waga rolki 2,3-2,4 kg,
skład: poliester 30%, celuloza 70%, średnica rolki 20 cm, wysokość 30
cm, długość 93 m, perforacja co 25 cm.

2

32.

Ręcznik Maxi celuloza 110 m
Comfort 2 warstwowy, wysokość
18,5 cm

Ręcznik papierowy - preferowane wymagania: wykonany z celulozy 2
warstwowej klejone, preferowane wymiary rolki wysokość 18,5 cm,
długość rolki 110 m. Opakowanie 12 szt.

4

34.

Ręczniki Papierowe ZZ zielone
4000 - karton

Ręcznik papierowy preferowane wymagania: makulaturowy, bez
zapachu, gofrowany, wodo-utwardzony (nie rozpada się pod wpływem
kontaktu z wodą). Ręczniki składane idealne do osuszania dłoni po ich
umyciu. Kolor: zielony, ilość warstw: 1, ilość w kartonie: 4000 listków
(20 x 200 listków)
długość listka: 23cm, szerokość listka: 23cm.

10

35.

Worki na śmieci LDPE 120L

Worki na śmieci LDPE 120L a'25 czarne grubość folii 28 mikronów,
Opakowanie 20 rolek.

2

36.

Worki na śmieci LDPE 60L

Worki na śmieci LDPE 60L a'50 czarne grubość folii 18 mikronów

7

37.

Worki na śmieci LDPE 35L

Worki na śmieci LDPE 35L a'50 czarne grubość folii 15 mikronów

4

38.

Worki do odkurzacza George
NUM-2BH 604016 Numatic
HePA-FLO

Worki do odkurzacza George NUM-2BH 604016 Numatic HePA-FLO
po Opakowanie 10 szt.

1

39.

Worki do odkurzacza Karcher 4
szt.

Worki do odkurzacza Karcher. Opakowanie 4 szt.

2

40.

Nitrylowe rękawice diagnostyczne, ochronne, bez pudrowe, jednorazowe,
Rękawice diagnostyczne nitrylowe
syntetyczne. Nie zawierają lateksu kauczuku naturalnego. Posiadają
bez pudrowe L pakowane po 100
badania na możliwość kontaktu z żywnością. Rozmiar L. Opakowanie
szt.
100 szt.

41.

Rękawice nitrylowe bez pudrowe
M pakowane po 100 szt.

Nitrylowe rękawice diagnostyczne, ochronne, bez pudrowe, jednorazowe,
syntetyczne. Nie zawierają lateksu kauczuku naturalnego. Posiadają
badania na możliwość kontaktu z żywnością. Rozmiar M. Opakowanie
100 szt.

16

42.

Kubek PP 0,2 l przezroczysty
op.100szt

Kubek PP 0,2 l przezroczysty. Opakowanie 100szt.

16

43.

Sztyl aluminiowy 25 X 1350 mm

Sztyl aluminiowy 25 X 1350 mm

3

Kij Alu-Chrom 130cm

Uniwersalny kij gospodarczy wzmacniany, pasujący zarówno do mopów
gospodarczych jak i szczotek, zmiotek. Końcówka gwintowana
standardowa, wykonana z tworzywa sztucznego. Rękojeść chromowana,
garbowana - dla lepszego chwytu. Długość 130 cm.

6

44.
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45.

Zmiotka i szufelka typu KONEX
lub równoważna

Zmiotka i szufelka wykonana z wytrzymałego plastiku. Preferowane
wymagania: długość zmiotki 23,5 cm, długość szufelki 29 cm, szerokość
maksymalna szufelki 21 cm.

5

46.

Miotła 30cm Korpus Drewniany
typu Mirella lub równoważna 1
szt.

Szczotka do zamiatania o szerokości 30 cm wykonana z wysokiej jakości
lakierowanego drewna. Włosie z rozdwojonymi końcówkami ułatwia
zamiatanie kurzu i brudu. Na górze korpusu znajduje się otwór na gwint
uniwersalny, do którego możemy przykręcić trzonek drewniany lub
plastikowy o dowolnej długości. 1 szt.

7

47.

Mop mikrofaza TES 40 cm
Premium

Mop płaski 40 cm system TES Wersja Premium

9

48.

Mop KLIK II mikrofaza 40cm

Mop KLIK II mikrofaza 40cm

15

49.

Nakładka bawełniana 40 cm typu
Duo lub równoważna

Nakładka bawełniana 100% bawełna
wymiary 42,5 x 14 cm
trapezy: 6 x 9,5 x 8 cm
kieszeń: 6,5 x 11,5 cm
Opakowanie 1 szt.

6

50.

Ścierka domowa typu Prima lub
równoważna

Ścierka domowa. Wymiary preferowane 31,5x37,5 cm. Opakowanie 3
szt.

10

51.

Ściereczka z mikrofazy 40x40,
opakowanie 5 szt.

Ściereczka z mikrofazy ogólnego zastosowania przeznaczona do mycia
wszelkich powierzchni zmywalnych takich jak blaty, lustra, szyby, meble
biurowe i sprzęt komputerowy. Preferowane wymiary 40x40,
Opakowanie 5 szt.

11

52.

Ścierka 30x30 niebieska
mikrofaza 5 szt.

Ściereczka z mikrofazy ogólnego zastosowania przeznaczona do mycia
wszelkich powierzchni zmywalnych takich jak blaty, lustra, szyby, meble
biurowe i sprzęt komputerowy. Preferowane wymiary 30x30.
Opakowanie 5 szt.

3

53.

Ścierki domowe 3 szt.

Ściereczki domowe do mycia, polerowania i odkurzania. Wykonane z
tworzywa sztucznego, preferowany wymiar 350x350 mm. Opakowanie 3
szt.

10

54.

Zmywak Profilowany typu Heavy
Duty lub równoważny

Zmywak Profilowany preferowane wymagania: długość: 14 cm
szerokość: 7 cm, wysokość: 4,5 cm. Opakowanie 6 szt

4

55.

Zmywak kuchenny duży z gąbki
maxi a'5

Zmywaki kuchenne, preferowany wymiar zmywaka 9,5x6,5cm.
Opakowanie 5 szt.

10
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Część 6
Dostawa materiałów higieniczno-sanitarnych dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 3
im. Marii Konopnickiej w Łochowie

l.p.

Asortyment

Charakterystyka produktu

ilość

1.

Płyn do mycia 1 l typu Ajax bukiet
wiosenny lub równoważny

Uniwersalny płyn do czyszczenia dużych powierzchni takich jak podłoga, kafelki i
ściany. Usuwa silne zabrudzenia także z kuchenek, zlewozmywaków, umywalek.
Wartość pH 6.3, gęstość względna 1.04. Opakowanie 1 l.

100

2.

Płyn do mycia 1 l Ajax kwiat bzu lub
równoważny

Uniwersalny płyn do czyszczenia dużych powierzchni takich jak podłoga, kafelki i
ściany. Usuwa silne zabrudzenia także z kuchenek, zlewozmywaków, umywalek.
Wartość pH 6.3, gęstość względna 1.04. Opakowanie 1 l.

100

3.

Koncentrat do mycia podłóg 5 l typu
MEDICLEAN Strong Clean lub
równoważny

Koncentrat do gruntownego mycia silnie zabrudzonych podłóg za pomocą mopa.
Skutecznie usuwa zeskorupiały brud, sadzę, ślady po wózkach i butach w marketach,
zakładach przemysłowych i pasażach handlowych. Odpowiedni do wszystkich typów
podłóg odpornych na środki zasadowe. Tylko do użytku profesjonalnego.
Opakowanie 5 l.

40

Środek do podłóg sportowych 10 l typu
WP30 Jump Sport lub równoważny

Skoncentrowany, zapachowy środek myjąco-pielęgnujący.
Na bazie rozpuszczalnych w wodzie polimerów.
Tworzy antypoślizgową warstwę ochronną, regeneruje i uzupełnia uszkodzone
warstwy polimerowe. Nadaje się do wszystkich gładkich wodoodpornych
powierzchni, takich jak: PCV, linoleum, kauczuk, klinkier, płytki, kamień naturalny i
posadzki kamienne. Wartość pH 9-10. Opakowanie 10 l.

2

5.

Środek do czyszczenia hali sportowej
pojemność 10L

Środek specjalny do utrzymania w czystości nawierzchni sportowych, usuwa
zabrudzenia z PCV, gumy lub pokrewnych tworzyw sztucznych, parkietu, kamienia.
Łatwo usuwa plamy od potu, zatłuszczenia, zabrudzenia wynikające z intensywnego
użytkowania podłogi. Środek niskopieniący. Nie powoduje korozji, nie narusza
nawierzchni, nie zmienia jej koloru, nie pozostawia powłoki (filmu) na powierzchni,
jest antypoślizgowy. Opakowanie 10 l.

2

6.

Płyn do mycia podłóg 5l typu
MEDICLEAN Podłogi mycie
codzienne Owoce egzotyczne lub
równoważny

Preparat do mycia i konserwacji do codziennego utrzymania czystości i pielęgnacji
wszelkich wodoodpornych podłóg. Preparat oparty na detergentach niskopieniących.
Zawiera emulsję woskową posiadającą właściwości antypoślizgowe. Tylko do użytku
profesjonalnego. Opakowanie 5 l.

30

7.

Płyn do mycia podłóg 5 l typu
MEDICLEAN Podłogi mycie
codzienne Pomarańcz lub równoważny

Preparat do mycia i konserwacji do codziennego utrzymania czystości i pielęgnacji
wszelkich wodoodpornych podłóg. Preparat oparty na detergentach niskopieniących.
Zawiera emulsję woskową posiadającą właściwości antypoślizgowe. Tylko do użytku
profesjonalnego. Opakowanie 5 l.

10

8.

Środek używany do konserwacji,
nabłyszczania, regeneracji
oraz mycia podłóg 5 l typu Gloss
Protect Multi lub równoważny

Środek używany do konserwacji, nabłyszczania, regeneracji
oraz mycia podłóg, tworzy trwałą połyskową warstwę polimerową, odświeża i
regeneruje warstwy polimerowe, myje i pielęgnuje podłogi zabezpieczone i
niezabezpieczone powłokami polimerowymi, zabezpiecza przed wnikaniem brudu.
Opakowanie 5 l.

40

9.

Środek do usuwania powłok
polimerowych 10 l typu Lakma Stripper
lub równoważny

4.

Wodorozcieńczalny, nisko pieniący środek o szybkim działaniu do zmywania starych
woskowych i polimerowych powłok ochronnych, sadzy, śladów z gumy z podłóg
odpornych na środki zasadowe. Opakowanie 10 l
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10.

Płyn do szyb 5 l typu MEDICLEAN
lub równoważny

Preparat do mycia szyb, luster oraz innych powierzchni szklanych. Zawiera alkohol,
szybko wysycha i skutecznie myje bez pozostawiania smug. Opakowanie 5 l.

6

11.

Płyn do szyb 5 l typu Royal lub
równoważny

Preparat przeznaczony do czyszczenia wszelkich powierzchni szklanych,
lakierowanych, ram okiennych, urządzeń biurowych i przedmiotów z tworzyw
sztucznych. Skutecznie usuwa tłuste zabrudzenia i kurz, nie pozostawia smug.
Antystatyczny. Zapobiega zaparowywaniu luster. Zawiera alkohol, szybko wysycha.
Pojemność 5 l.

6

12.

Płyn do mycia naczyń 5l typu Ludwik
lub równoważny

Płyn do mycia naczyń łagodny dla skóry, skutecznie rozpuszczający tłuszcze, nie
pozastawiający zacieków na umytych powierzchniach, ulegający biodegradacji,
bardzo wydajny - stosowany w rozcieńczeniu 1 łyżeczka na 5 l wody, wartość pH dla
1% roztworu 5-8. Zawiera wyciąg z aloesu, witaminy a,e,f,h. Opakowanie 5l.

35

13.

Żel do WC 1000 ml typu Palemka lub
równoważny

Płyn przeznaczony jest do czyszczenia i dezynfekcji urządzeń sanitarnych, toalet,
pisuarów, muszli klozetowych. Skutecznie czyści wszelkie osady organiczne oraz
osady z kamienia. Opakowanie 1000 ml

14.

Żel do WC 1 l typu Royal
Zapach lime&eukaliptus lub
równoważny

Produkt do mycia i dezynfekcji powierzchni ścian, posadzek, elementów
wyposażenia sanitarnych i kuchennych. Opakowanie 1 l.

60

15.

Żel do WC 750 ml typu Domestos lub
równoważny

Chlorowy płyn z aktywnymi cząsteczkami zapobiegającymi osadzaniu się kamienia.
Opakowanie 750 ml.

50

16.

Płyn do higienicznej dezynfekcji rąk
oraz do mycia i dezynfekcji
pomieszczeń typu RO-171RTU
ROVLON MEDI RTU 1 litr zapach red
furuits lub równoważny

Płyn przeznaczony do higienicznej dezynfekcji rąk oraz do mycia i dezynfekcji
pomieszczeń i różnego typu powierzchni mających, jak i niemających kontaktu z
żywnością. Posiada właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze, drożdżakobójcze i
wirusobójcze. Opakowanie 1 litr.

17.

Mleczko kuchenne do czyszczenia 650
ml

Mleczko wybielające i nadające połysk białym powierzchniom, skuteczne do
czyszczenia zlewów, kafelków, kuchenek, wanien, nie rysuje powierzchni.
Opakowanie preferowane 650 ml

35

18.

Mleczko do czyszczenia 750 ml typu cif
lub równoważny

Mleczko z mikrokryształkami to środek o niezwykle skutecznym działaniu, którego
receptura oparta została oparta o czynne składniki myjące, które bez trudu rozpuszczą
uporczywy brud. Stosowanie mleczka nie wiąże się z potrzebą silnego szorowania.
Opakowanie 750ml

70

19.

Mydło w płynie 500 ml typu
MEDICLEAN 500 ml lub równoważne

Mydło zawierające środki myjące łagodne dla skóry. Zawiera glicerynę i pochodną
olejku kokosowego, który chroni skórę przed nadmiernym wysuszeniem i delikatnie
ją nawilża. Dobrze się pieni i ma przyjemny zapach. Opakowanie 500 ml.

10

20.

Mydło w płynie 5 l typu MEDICLEAN
Olivia lub równoważne.

Mydło zawierające środki myjące łagodne dla skóry. Zawiera glicerynę i pochodną
olejku kokosowego, który chroni skórę przed nadmiernym wysuszeniem i delikatnie
ją nawilża. Dobrze się pieni i ma przyjemny zapach. Opakowanie 5 l.

40

21.

Mydło w płynie 5 l- białe
antybakteryjne

22.

Proszek do koloru 7kg typu OMO Color
Professional lub równoważny

Proszek do prania ubrań kolorowych. Skuteczny w miękkiej jak i twardej wodzie,
nie niszczy włókien i nie uczula. Opakowanie preferowane 7 kg.

23.

Chusteczki 72 szt typu Cleanic Dzidziuś
Nawilżane lub równoważne

Chusteczki nawilżane dla niemowląt i dzieci do skóry normalnej.
Opakowanie preferowane - ilość chusteczek w 1 opakowaniu 72 szt.

Mydło w płynie o delikatnym zapachu z dodatkiem środka antybakteryjnego.
Opakowanie 5 l.
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24.

Worki na śmieci LDPE 120L a'25
czarne

Worki na śmieci 120 l, grubość minimum 28 mikronów
Ilość w rolce 25szt

100

25.

Worki na śmieci LDPE 60L a'50 czarne

Worki na śmieci 60 l, grubość minimum 18mikronów
Ilość w rolce 50 szt.

100

26.

Worki na śmieci LDPE 35L a'50 czarne

Worki na śmieci 35 l, grubość minimum 15 mikronów. Ilość w rolce 50 szt

100

Nakładka bawełniana przeznaczona do mycia i dezynfekcji wszelkich zmywalnych
powierzchni podłogowych. Posiada kieszeniowy system mocowania. Kieszonki
usztywnione specjalną wkładką. Rogi kieszeni zakończone są trójkątnym otworem
umożliwiającym odsączanie wody. Specjalny pasek mocujący umożliwia
bezdotykowe wyciskanie. Dzięki czterem kolorowym wszywkom można oznaczyć
przeznaczenia nakładki, w zależności od rodzaju sprzątanych pomieszczeń.
Bawełniane pętelki myjące przyszyte są do płóciennej podstawy za pomocą 3 par
ściegów na środku oraz 2 na krawędziach nakładki.
Skład: 100% bawełna
wymiary 43,5 x 14 cm
pasek mocujący: 21 x 6 cm
kieszeń: 6,5 x 12 cm

31.

Nakładka bawełniana 40cm z 4
kolorowymi wszywkami

32.

Papier toaletowy 15m biały a'8 typu
Comfort lub równoważny

Papier toaletowy biały z celulozy 100%, 2 warstwy, wysokość rolki 9,2cm, długość
rolki 15 m, ilość listków 138. Opakowanie 8 szt.

80

33.

Papier toaletowy 18m 3w biały a'8 typu
Comfort lub równoważny

Papier toaletowy biały z celulozy 100% , 3 warstwy, 150 listków, gilza 4,5 cm,
szerokość rolki 9,7 cm, średnica rolki 11,5 cm, długość rolki 18 m, perforacja listka
co 12 cm. Opakowanie 8 szt.

50

34.

Papier toaletowy typu Jumbo 2w 120 m
biały lub równoważny

Papier toaletowy - preferowane wymagania: z białej makulatury 2 warstwowy,
średnica rolki 18,5cm, szerokość listka 9 cm, długość listka 20 cm. Opakowanie 12
rolek

60

35.

Ręcznik mini 2w celuloza 60m

Ręcznik papierowy preferowane wymagania: wykonany z 2 warstwowej celulozy,
długość 60m, średnica rolki 14cm, wysokość 18,6cm, średnica gilzy 67mm.
Opakowanie 2 szt.

36.

Ręcznik ZZ biały makulatura 4000, 1
warstwowe

Ręcznik ZZ biały - preferowane wymagania: 1 warstwowa makulatura, wymiar listka
23x24 cm. Karton 4000 szt.

20

37.

Serwetka biała 1w 33x33 1/4 a'500

Serwetka biała 1 warstwowa wymiar 33x33cm składana ¼ ilość. Opakowanie 500
szt.

32

38.

Ręcznik z nadrukiem 2 szt. typu Velvet
90sc najdłuższy lub równoważny

39.

Czyściwo włókninowe

40.

Rękawice Nitrylex Basic Nitrylowe bez
pudrowe M

Ręcznik biały z nadrukiem w roli 100% celuloza, 2 warstwowy, ilość listków na rolce
90. Opakowanie 2 szt.

Czyściwo włókninowe - preferowane wymagania: z wysokim stopniem absorpcji,
odporne na rozdarcia, odpowiednie do czyszczenia wymagającego dużej dokładności
i precyzji, niskopylne. Wysokość rolki 30cm, długość rolki 93 mb, perforacja co 25
cm (372 listków 30/25), średnica 23 cm.

Rękawiczki nitrylowe bez pudorwe. Opakowanie 100 szt.
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41.

Ściereczka 40x40 niebieska z mikrofazy
op.5szt

Ściereczka z mikrofazy przeznaczona do mycia wszelkich powierzchni zmywalnych
takich jak blaty, lustra, szyby, meble biurowe i sprzęt komputerowy. Preferowany
wymiar 40 x 40 cm. Opakowanie 5 szt.

42.

Ścierka do podłogi biała

Preferowany wymiar 62x70cm. Opakowanie 1 szt.

45.

Wkład classic do Vileda Easy Wring &
Clean

Wkład do mopa Easy Wring&Clean 100% mikroaktywnych włókien.
Mop świetnie czyści wszystkie rodzaje podłóg - w tym panele i parkiety oraz
sprawdza się świetnie podczas czyszczenia kafelków i szkła.
Nakładka mopa jest wymienna. Kompatybilny z mopem Vileda.

46.

Ręcznik papierowy - czyściwo maxi
2w celuloza 250 m typu PUFFO lub
równoważny

Ręcznik papierowy - czyściwo maxi 2w celuloza 250 m

6

100

6

50

Część 7
Dostawa materiałów higieniczno-sanitarnych dla potrzeb Samorządowego Przedszkola
Nr 1 w Łochowie
l.p.

Asortyment

Charakterystyka produktu

ilość

1.

Płyn uniwersalny do mycia 1l typu Ajax
lub równoważny

Uniwersalny płyn do czyszczenia dużych powierzchni takich jak podłoga, kafelki i
ściany. Usuwa silne zabrudzenia także z kuchenek, zlewozmywaków, umywalek. pH
6.3, gęstość względna 1.04. Zamawiający wymaga aby każde opakowanie zawierało
etykietę z informacją: zastosowanie, skład, sposób użycia, dozowanie i datę
ważności. Opakowanie 1 l.

70

2.

Płyn do WC preferowane opakowanie
1250 ml typu Domestos lub
równoważny

Chlorowy płyn do czyszczenia, dezynfekcji i wybielania urządzeń sanitarnych,
posiadający właściwości biobójcze, usuwania bakterii, wirusów i grzybów.
Zamawiający wymaga aby każde opakowanie zawierało etykietę z informacją:
zastosowanie, skład, sposób użycia, dozowanie i datę ważności. Opakowanie
preferowane 1250 ml.

50

3.

Żel do czyszczenia WC 750 ml typu
Sansed żel lub równoważny

Preparat w postaci żelu do czyszczenia toalety. Skutecznie usuwa uporczywe osady
kamienia, rdzy i wszelkie zabrudzenia w trudno dostępnych miejscach toalety.
Gwarantujący higieniczną czystość pozostawiając przyjemny, świeży zapach.
Opakowanie 750 ml,

30

4.

Żel do czyszczenia WC 1l typu Palma
żel Yplon lub równoważny

Żel do czyszczenia toalet, usuwa kamień, czyści, odświeża, pH 1.9 (20,00 stopni C).
Opakowanie1l.

30

5.

Płyn do szyb 500 ml. typu CLIN lub
równoważny

Płyn ze spryskiwaczem do mycia różnego rodzaju szklanych powierzchni np. okien i
luster, ułatwia usuwanie zabrudzeń. pH 4.0-9.0. Opakowanie 500 ml.

24

6.

Płyn nabłyszczacz do PCV 500 ml typu
Sidolux nabłyszczacz PCV lub
równoważny

Preparat nabłyszczający do podłóg wykonanych z PVC i linoleum . Z kompleksem
polimerów, które nabłyszczają powierzchnie i wypełniają drobne zarysowania,
zapobiegając powstawaniu następnych, nie wymaga polerowania. Opakowanie
preferowane 500 ml.

20

7.

Środek do ochrony i nabłyszczania
paneli 500 ml typu Sidolux
nabłyszczacz Paneli lub równoważny

Środek do pielęgnacji paneli podłogowych. Zapewnia połysk, wypełnia
mikrouszkodzenia oraz zabezpiecza przed powstawaniem kolejnych i szkodliwym
działaniem wilgoci. Opakowanie 500 ml.

4
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8.

Środek do pielęgnacji drewna 500 ml
typu Sidolux nabłyszczacz do drewna
lub równoważny

Środek do pielęgnacji drewna. Zapewnia połysk, wypełnia mikrouszkodzenia oraz
zabezpiecza przed powstawaniem kolejnych i szkodliwym działaniem wilgoci.
Opakowanie 500 ml.

9.

Mleczko do czyszczenia opakowanie
preferowane 1000 ml -1001 g. typu
CIF lub równoważne

10.

Płyn do mycia naczyń 5l typu Ludwik
lub równoważny

Płyn do mycia naczyń łagodny dla skóry, skutecznie rozpuszczający tłuszcze, nie
pozastawiający zacieków na umytych powierzchniach, ulegający biodegradacji,
bardzo wydajny - stosowany w rozcieńczeniu 1 łyżeczka na 5 l wody, wartość pH dla
1% roztworu 5-8. Zawiera wyciąg z aloesu, witaminy a,e,f,h. Opakowanie 5l.

20

11.

Płyn do zmywarek opakowanie
preferowane 10 -12 kg typu LozametCatilon+ lub równoważny

Skuteczny środek do maszynowego mycia naczyń, przeznaczonych do wszystkich
typów zmywarek. Zawiera fosforany, krzeminy, alkalia oraz wybielacze. Fosforany
obniżają twardość wody i wspomagają czyszczenie. Zawiera środki wybielające.
Opakowanie preferowane 10-12 kg.

2

12.

Płyn nabłyszczający opakowanie
preferowane 10 kg -10 l typu LozametCristal lub równoważny

Płynny środek nabłyszczający do wszystkich typów zmywarek. Zawiera niejonowe
środki powierzchniowo czynne, kwas cytrynowy, środki konserwujące, kombinację
specjalnych substacji czynnych powierzchniowo, które gwarantują szybkie
samoczynne wysychanie naczyń. Środek zapobiega tworzeniu się w zmywarce piany.
Opakowanie preferowane 10 kg - 10 l.

2

13.

Płyn do pieca 1l typu DET & Rinse
Plus lub równoważny

Płyn do mycia pieców, redukuje twardość węglanową co zapobiega osadzaniu się
kamienia wewnątrz komory pieca, usuwa z wody wszelkie rozpuszczone w niej
związki (jony żelaza, siarczany itp.). Opakowanie 1l.

10

14.

Odświeżacz powietrza 300 ml typu
Brait lub równoważny

Odświeżacz powietrza w aerozolu. Wybór zapachów. Opakowanie 300 ml.

6

15.

Płyn do płukania tkanin 3l typu SILAN
lub równoważny

Płyn do płukania tkanin zmiękczający, zalecany do płukania wszystkich rodzajów
tkanin. Opakowanie 3l.

3

16.

Płyn do wybielania płukania firanek
500 ml typu Vanisz lub równoważny

Preparat do wybielania i płukania firanek. Zawiera aktywny tlen, nie zawiera chloru,
dba o włókna, usztywnia i nadaje kształt, bezpieczny do kazdego rodzaju firanek.
Opakowanie 500 ml.

2

17.

Mydło w płynie 5l. Typu Attis Aova lub
równoważne

Kremowy środek myjący przeznaczony do codziennego użytku, nie wysusza skóry.
Zamawiający wymaga aby każde opakowanie zawierało etykietę z informacją:
zastosowanie, skład, sposób użycia, dozowanie i datę ważności. Opakowanie 5 l.

4

18.

Kostki WC 3x50g typu Domestos lub
równoważne

Kostka do WC - wypłukuje bakterie, zapobiega osadzaniu się kamienia, posiada
intensywny zapach wypełniający toaletę. Opakowanie preferowane 3x50g.

8

19.

Areozol do mebli 300 ml typu Pronto
Clasic lub równoważny

Aerozol do czyszczenia twardych powierzchni bez uszkodzeń, usuwa kurz i brud bez
pozostawiania smug. Opakowanie 300 ml.

2

20.

Tabletki solne do pieca 25kg typu Ciech
lub równoważne

Tabletki solne zmiękczają wodę, ograniczają zużycie wody, środków do zmywarek,
chronią instalację przed kamieniem. Opakowanie 25 kg.

2

Mleczko wybielające i nadające połysk białym powierzchniom, skuteczne do
czyszczenia zlewów, kafelków, kuchenek, wanien, nie rysuje powierzchni, bez
zapachu chloru. Opakowanie preferowane 1000 ml - 1001 g.
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21.

Proszek do prania 9 kg biały typu Bryza
lub równoważny

Proszek do prania tkanin białych w 30°C dogłębnie wnika w strukturę tkaniny i
usuwa trudne zabrudzenia. Gwarantuje przyjemny oraz świeży zapach, który długo
się utrzymuje.. Opakowanie 9 kg.

2

22.

Proszek do prania kolor 9 kg typu
Bryza lub równoważny

Proszek do prania tkanin kolorowych w 30°C dogłębnie wnika w strukturę tkaniny i
usuwa trudne zabrudzenia. Pielęgnuje kolory i nie powoduje blaknięcia. Gwarantuje
przyjemny oraz świeży zapach, który długo się utrzymuje. Opakowanie 9 kg

2

23.

Zmywak kuchenny 9,5x6,5x3cm 10szt
typu Jan Niezbędny lub równoważny

Zmywak kuchenny z mocnej, chłonnej gąbki o preferowanych wymiarach
9,5x6,5x3cm. Produkt do mycia garnków i naczyń, z dodatkową nylonową warstwą
do szorowania, nie powoduje zarysowań i nie pozostawia śladów. Opakowanie 10
szt.

4

24.

Dwuwarstwowa gąbka kuchenna 10 szt
typu Grosik lub równoważna

Gąbka kuchenna, uniwersalna, duża. Preferowana wielkość gąbki ok 8 x 5,5 cm.
Opakowanie 10 szt.

2

25.

Druciak ze stali - 3 szt.

Druciak wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej do mycia silnie
zabrudzonych powierzchni. Produkt o wysokich właściwościach czyszczących,
materiał z którego jest wykonany nie podrażnia skóry oraz nie wywołuje reakcji
alergicznych. Opakowanie 3 szt.

4

26.

Zestaw 3 domowych ściereczek o
wymiarze 35 x 35 cm. typu York lub
równoważne

Ściereczki domowe, przeznaczone do wycieranie wszelkiego typu powierzchni.
Preferowane wymiary: 35x35. Opakowanie 3 szt.

15

27.

Ścierki z mikrofibry 4 szt. typu York
lub równoważne

Zestaw ściereczek z mikrofibry, do zastosowania na sucho lub na mokro, bez
detergentów lub przy ich minimalnym użyciu, bardzo chłonne, szybko schną,
zapobiega rozwojowi bakterii oraz powstawaniu nieprzyjemnego zapachu.
Opakowanie 4 szt.

5

28.

Torebki foliowe HDPE 26/35 cm

Rozmiar 9, 26/35 cm. Opakowanie 800 szt.

4

29.

Reklamówki na rolce HDPE wymiar
45/22 cm

Reklamówki na rolce HDPE, wymiar 45/22 cm. Opakowanie preferowane 100 - 120
szt.

6

30.

Papier Toaletowy biały 3 warstwowy
pakowany po 8 rolek typu Velvet care
professional lub równoważny

Papier toaletowy - preferowane wymagania:100% celuloza, 3 warstwowy, wymiar
listka: 92 mm x 138mm, długość rolki: 27,5 m, długość listka: 110 mm. Opakowanie
8 szt.

10

31.

Worki do odkurzacza 5szt. model
odkurzacza- Syrius, Jupiter.

Worki do odkurzacza model odkurzacza- Syrius, Jupiter. Opakowanie 5 szt.

5

32.

Ręczniki papierowe ZZ- białe

Ręczniki papierowe Z-Z składane białe, 2 warstwowe, Karton 20X200 szt.

30

33.

Płyn do mycia zatłuszczonych
powierzchni 750ml typu Ludwik
active foam lub równoważny

Płyn do mycia zatłuszczonych powierzchni 750ml.

8
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Część 8
Dostawa materiałów higieniczno-sanitarnych dla potrzeb Samorządowego Domu Pomocy
Społecznej "Pogodnej Starości" w Ostrówku

l.p.

Asortyment

Charakterystyka produktu

ilość

1.

Koncentrat do czyszczenia 5 l
typu Mediclin MC 570 lub
równoważny

Silnie odtłuszczający preparat do czyszczenia powierzchni w przemyśle
spożywczym. pH 8±0,5. Gęstość 1,002g/cm3. Należy dołączyć kartę
charakterystyki produktu. Opakowanie 5 l.

6

2.

Płyn do czyszczenia podłóg 5 l
typu Mediclin N 200 lub
równoważny.

Alkaliczny środek do mycia podłóg w halach warsztatach i obiektach
przemysłowych. Polecany do mycia maszynowego. Gęstość 1,07 g/cm3.
Należy dołączyć kartę charakterystyki produktu. Opakowanie 5l.

1

3.

Koncentrat do odkamieniania i
czyszczenia zmywarek
gastronomicznych 1l typu
Mediclin 580 Lime lub
równoważny

Koncentrat do odkamieniania i czyszczenia zmywarek gastronomicznych.
pH 0,5±0,5. Należy dołączyć kartę charakterystyki produktu. Opakowanie 1
l.

6

4.

Pianka do czyszczenia i
odtłuszczania przypalonych
powierzchni 500 ml typu
MediclinMC 530 Grill Foam lub
równoważna.

Gotowy do użycia silnie działający preparat w formie pianki do usuwania
tłustych, zapieczonych zabrudzeń z różnego rodzaju powierzchni
odpornych na działanie alkaliów. Gęstość 1,025-1,035 g/cm3. Należy
dołączyć kartę charakterystyki produktu. Opakowanie 500 ml

10

5.

Płyn do czyszczenia i pielegnacji
stali nierdzewnej 500 ml typu
Mediclin MC 240 lub
równoważny

Płyn do czyszczenia i pielęgnacji stali nierdzewnej. Należy dołączyć kartę
charakterystyki produktu. Opakowanie 500 ml.

2

6.

Koncentrat do czyszczenia
urządzeń sanitarnych 5 l typu
Mediclin MC 310, lub
równoważny

Preparat czyszczący do urządzeń sanitarnych działanie antybakteryjne . pH
1±0,5. Należy dołączyć kartę charakterystyki produktu. Opakowanie 5 l.

15

7.

Koncentrat do codziennego mycia
Płyn do codziennego stosowania na powierzchniach wodoodpornych takich
wszystkich powierzchni 5l typu
jak płytki, drzwi, ramy okienne, plstiki , panele itp. Należy dołączyć kartę
Mediclin MC 210 lub
charakterystyki produktu. Opakowanie 5 l.
równoważny

24

8.

Uniwersalny płyn do czyszczenia dużych powierzchni takich jak podłoga,
Płyn uniwersalny 1l typu Ajax lub kafelki i ściany. Usuwa silne zabrudzenia także z kuchenek,
równoważny.
zlewozmywaków, umywalek. pH 6.3, gęstość względna 1.04. Należy
dołączyć kartę charakterystyki produktu. Opakowanie 1 l.

60
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9.

Płyn do dezynfekcji rąk 500 ml
typu VELODES Soft lub
równoważny

Zastosowanie: higieniczna dezynfekcja rąk. Przeznaczony do dozowników
łokciowych. pH 7.3-7.8 w 20 stopniach C. Należy dołączyć kartę
charakterystyki produktu. Opakowanie 500 ml.

10.

Płyn do mycia naczyń 900 ml
typu FERY lub równoważny

Płyn do mycia naczyń łagodny dla skóry, skutecznie rozpuszczający
tłuszcze, nie pozastawiający zacieków na umytych powierzchniach,
wydajny. pH 8.7 - 9.3. Należy dołączyć kartę charakterystyki produktu.
Opakowanie 900 ml.

120

11.

Płyn do mycia naczyń 450 ml
typu FERY lub równoważny

Płyn do mycia naczyń łagodny dla skóry, skutecznie rozpuszczający
tłuszcze, nie pozostawiąjący zacieków na umytych powierzchniach,
wydajny. pH 8.7 - 9.3. Należy dołączyć kartę charakterystyki produktu.
Opakowanie 450 ml.

10

12.

Płyn do szyb 500 ml typu CLIN
lub równoważny

Środek do czyszczenia okien i powierzchni szklanych ze spryskiwaczem.
Należy dołączyć kartę charakterystyki produktu. Opakowanie 500 ml.

50

13.

Mleczko do czyszczenia
preferowane opakowanie1000 ml
- 1001 g typu cif lub
równoważny

14.

Płyn do płukania tkanin 1800 ml
typu E lub równoważny

Płyn zmiękczający do płukania tkanin. Różne zapachy. Należy dołączyć
kartę charakterystyki produktu. Opakowanie 1800 ml.

100

15.

Płyn D/WC 700 g - 700 ml typu
Tytan lub równoważny

Płyn do mycia, dezynfekcji ceramicznych urządzeń sanitarnych,
posiadający właściwości bakteriobójcze. pH (5% roztwór wodny) 1.7-2.
Należy dołączyć kartę charakterystyki produktu. Opakowanie preferowane
700 g - 700 ml.

180

16.

Płyn do WC 750 ml typu
Domestos lub równoważny

Chlorowy płyn do czyszczenia, dezynfekcji i wybielania urządzeń
sanitarnych, posiadający właściwości biobójcze, usuwania bakterii,
wirusów i grzybów. Należy dołączyć kartę charakterystyki produktu.
Opakowanie 750 ml.

180

17.

Żel do udrożniania rur 400 ml
typu KRET lub równoważny

Żel przeznaczony do chemicznego udrożniania rur i syfonów. Produkt
zawiera mieszaninę substancji wybielających na bazie aktywnego chloru i
tlenu. Należy dołączyć kartę charakterystyki produktu. Preferowane
opakowanie 400 ml.

18.

Odświeżacz powietrza w aerozolu
Odświeżacz powietrza, zapachy owocowe lub kwiatowe. Opakowanie 300
300 ml typu ATIS lub
ml.
równoważny

19.

Mydło do dozownika Tork Mild
Foam 1000 ml

Mleczko wybielające i nadające połysk białym powierzchniom, skuteczne
do czyszczenia zlewów, kafelków, kuchenek, wanien, nie rysuje
powierzchni, bez zapachu chloru. Należy dołączyć kartę charakterystyki
produktu. Opakowanie preferowane 1000 ml - 1001 g.

Mydło w piance do pielęgnacji skóry, objętość 1000 ml kompatybilne z
dozownikiem Tork.
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20.

Proszek do prania 15 kg typu
CLOVIN II Septon lub
równoważny

Środek piorąco- dezynfekujący przeznaczony do chemiczno- termicznej
dezynfekcji bielizny. Produkt biobójczy. Działanie bakteriobójcze,
grzybobójcze, wirusobójcze, prątkobójcze. Należy dołączyć kartę
charakterystyki produktu. Opakowanie 15 kg.

30

21.

Proszek do prania do białego 7 kg
typu OMO lub równoważny

Proszek do prania białego, dogłębnie wnika w strukturę tkaniny i usuwa
trudne zabrudzenia. Gwarantuje przyjemny oraz świeży zapach, który długo
się utrzymuje. Należy dołączyć kartę charakterystyki produktu.
Opakowanie 7 kg.

10

22.

Worki na śmieci typu ECO 60 l
lub równoważne

Worki wykonane z grubej folji LDPE , 30 mikronów, kolor czarny, rolka 50
szt. Objętość 60 litrów.

120

23.

Worki na śmieci 35 l

Worki na śmieci 35 l, 15 mikronów, kolor czarny, 50 worków w rolce.

20

24.

Torebki śniadaniowe HDPE

Rozmiar 9, 26/35 cm. Pakowane po 800 szt.

20

25.

Reklamówki jednorazowe

Reklamówki jednorazowe wymiar 25/45 cm. Opakowanie 200 szt. grubość
9 mikronów.

30

26.

Folia aluminiowa gruba

Długość rolki 150 m. szerokość ok. 30 cm. Opakowanie 1 szt.

27.

Rękawiczki wampirki 1 szt.

Rękawiczki wykonane z przędzy poliestrowo-bawełnianej, zakończone
ściągaczem, od strony chwytnej powlekane przeciwślizgową gumą.
Opakowanie 1 szt.

300

28.

Papier toaletowy biały typu
VELVET Care Expert
Professional lub równoważny

Papier toaletowy biały - preferowane wymagania: 100% celuloza, 3
warstwowy, wymiar listka: 92 mm x 138mm, długość rolki: 27,5 m,
długość listka: 110 mm. Opakowanie 8 szt.

200

298.

Papier toaletowy 8szt. typu
SERWUS lub równoważny

Papier toaletowy, szary wykonany z makulatury, jednowarstwowy, ilość
listków ok. 320, pakowanie po 8 rolek.

200

30.

Ręczniki papierowe

Preferowane wymagania: długość rolki 60 m, wysokość 18,5 cm, wykonany
z celulozy 2 warstwowej. 1 szt.

600

31.

Papier do pieczenia

Gramatura 40-41 g/m2, wykonany z włókien celulozowych powlekanych
różnymi tłuszczami lub silikonem. Długość rolki 50 m.

32.

Ścierki z mikrofibry

Ścierka z mikrofibry, preferowane wymiary 40 x 40 cm. Kolor żółty,
czerwony i niebieski. Opakowanie 5 szt.

20

33.

Zmywak do teflonu 1 szt. typu
Jan Niezbędny lub równoważny.

Zmywak wykonany z gąbki poliestrowej, pokryty metliczną tkaniną w
kolorze srebrnym lub złotym. Opakowanie 1 szt.

40

34.

Zmywak druciak spiralny

100% metalowy nierdzewny zmywak do szorowania , forma spiralna.
Opakowanie 1 szt.

25
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35.

Zmywak gąbka 5 szt. w opak.

Zmywak wykonany z gąbki oraz szorstkiej włókniny. Opakowanie 5 szt.

36.

Gąbka do kąpieli z masażerem

Gąbka dwustronna, jedna strona gładka, druga w formie szorstkiej.
Opakowanie 1 szt.

37.

Zapas do Mopa Vileda Ultra
Speed mini microlite

Do mopa płaskiego. Kompatybilny z mopem Vileda.

38.

Mop płaski z bezdotykowym
systemem odsączenia typu zestaw
W zestawie stelaż zapas i wiadro.
Ultra Max Vileda lub
równoważny

3

39.

Szczotka do zamiatania naturalne
włosie

Szerokość 30 cm z możliwością zainstalowania kija.

4

40.

Szczotka ryżowa

Szerokość 20-25 cm z możliwością zainstalowania kija.

4

41.

Zestaw zmiotka + szufelka

Zestaw wysoki na kiju. Wykonany z polipropylenu, stal, guma.
Preferowane wymiary szufelki 26/25,5cm. Wymiary szczotki: 18/4,5 cm.
Długość kija 80 cm.

2

42.

Kij do szczotki .

Drewniany z frezem do wkręcenia.

4

7

200

12

Część 9
Dostawa materiałów higieniczno-sanitarnych dla potrzeb Centrum Usług Wspólnych
w Łochowie
ilość

l.p.

Asortyment

1.

Płyn uniwersalny 1 l typu Ajax Fiesta
lub równoważny

Uniwersalny płyn do czyszczenia dużych powierzchni takich jak podłoga, kafelki i
ściany. Usuwa silne zabrudzenia także z kuchenek, zlewozmywaków, umywalek. pH
6.3, gęstość względna 1.04. Opakowanie 1 l.

48

2.

Płyn do naczyń 900 ml typu Fairy lub
równoważny

Płyn do mycia naczyń łagodny dla skóry, skutecznie rozpuszczający tłuszcze, nie
pozastawiający zacieków na umytych powierzchniach, wydajny. pH 8.7 - 9.3.
Opakowanie 900 ml.

36

3.

Płyn D/WC 700g typu Tytan lub
równoważny

Płyn do mycia, dezynfekcji ceramicznych urządzeń sanitarnych, posiadający
właściwości bakteriobójcze. pH (5% roztwór wodny) 1.7-2. Opakowanie 700 g.

24

4.

Płyn Czyszcząco-Dezynfekujący 750
ml typu Domestos Biały lub
równoważny

Chlorowy płyn do czyszczenia, dezynfekcji i wybielania urządzeń sanitarnych,
posiadający właściwości biobójcze, usuwania bakterii, wirusów i grzybów. Opakowanie
750 ml.

24

5.

Żel do WC 1 l typu Palemka
Lavatory cleaner Yplon lub
równoważny

Żel do czyszczenia toalet, usuwa kamień, czyści, odświeża. pH 1.9 (20,00 stopni C).
Opakowanie 1l.

12

Charakterystyka produktu

Nr postępowania: CUW.271.3.2021

Strona 30 z 35

Dostawa materiałów higieniczno-sanitarnych na potrzeby Placówek Oświatowych
w Łochowie, CUW w Łochowie, MGOPS w Łochowie oraz SDPS w Ostrówku na 2022 r.

6.

Środek do usuwania kamienia i rdzy
420 g typu Cilit kamień i rdza lub
równoważny

Silny środek myjący w formie żelu do zastosowania na wielu różnych rodzajach
powierzchni odpornych na działanie kwasu. Można stosować do mycia umywalek,
słuchawek prysznicowych, kranów czy kafelków łazienkowych, do usuwania osadów z
kamienia wodnego oraz rdzy. pH (stęż 100%) (20 stopni C) - 2.1 - 2.5. Opakowanie
420 g.

20

7.

Płyn do mycia szyb rozpylacz 750 ml
typu Window lub równoważny

Płyn zawiera amoniak i alkohol, który doskonale radzi sobie z każdym rodzajem
zanieczyszczeń szyby. Płyn szybko wyparowuje i nie pozostawia po sobie plam i smug.
Do aplikowania na dużych powierzchniach, z dozownikiem w postaci sprayu.
Opakowanie 750 ml.

5

8.

Granulki do udrożniania rur 400 g
typu Kret granulki lub równoważny

Środek do udrażniania rur i syfonów w instalacjach kanalizacyjnych. Nie niszczy
armatury, rur i uszczelek. Opakowanie 400 g.

6

9.

Żel udrażniacz 500 ml. typu Kret lub
równoważny

Żel do udrożniania rur i syfonów w instalacjach kanalizacyjnych. Usuwa zatory stałe i
organiczne (w tym włosy). Dociera do trudno dostępnych miejsc nawet przez stojącą
wodę. Nie niszczy armatury, rur i uszczelek. Likwiduje nieprzyjemne zapachy.
Opakowanie 500 ml.

6

10.

Wybielacz 1 l typu ACE lub
równoważny

Preparat do usuwania wszystkich rodzajów plam z białych tkanin. Nadaje się do prania
oraz namaczania. Opakowanie 1 l.

6

11.

Aerozol przeiw kurzowi limonka 250
ml typu Pronto lub równoważny

Aerozol do czyszczenia twardych powierzchni bez uszkodzeń, usuwa kurz i brud bez
pozostawiania smug. Opakowanie 250 ml.

10

12.

Mleczko do czyszczenia
preferowane opakowanie1000 ml 1001 g typu cif lub równoważny

13.

Odświeżacz kula 150 g.

Odświeżacz powietrza w żelu. Wysuwana pokrywa pozwala na regulację stopnia
intensywności zapachu. Wybór różnych zapachów. Opakowanie 150 g.

40

14.

Mydło 1L uzupełnienie folia typu
Attis lub równoważne

Mydło w płynie o dobrych właściwościach myjąco-pielegnujących, zawierające
substancje zapobiegające wysuszaniu się skóry. Pakowane w folię 1l - zapas.

12

15.

Mydło z dozownikiem 500 ml typu
Luksja lub równoważne

Mydło kremowe w płynie z dozownikiem (pompka) o dobrych właściwościach myjącopielegnujących, zawierające substancje zapobiegające wysuszaniu się skóry.
Opakowanie 500 ml

6

16.

Kostka do wc koszyk 40g typu
Domestos lub równoważny

Kostka do WC - wypłukuje bakterie, zapobiega osadzaniu się kamienia, posiada
intensywny zapach wypełniający toaletę. Opakowanie 40 g - 1 szt.

48

17.

Kostaka do wc zawieszka 40g typu
duo force lub równoważna

Kostka do WC zawieszka przeznaczona do urządzeń sanitarnych ze składnikami
myjącymi muszlę klozetową, zapobiegającą osadzaniu się kamienia. Zapewnia
higieniczną czystość. Przy spłukiwaniu tworzy obfitą pianę. Opakowanie 40g.

48

18.

Proszek do prania 3kg kolor typu
Bryza lub równoważny

Proszek do prania tkanin kolorowych w 30°C dogłębnie wnika w strukturę tkaniny i
usuwa trudne zabrudzenia. Pielęgnuje kolory i nie powoduje blaknięcia. Gwarantuje
przyjemny oraz świeży zapach, który długo się utrzymuje. Opakowanie 3 kg.

3

Mleczko wybielające i nadające połysk białym powierzchniom, skuteczne do
czyszczenia zlewów, kafelków, kuchenek, wanien, nie rysuje powierzchni, bez zapachu
chloru. Opakowanie preferowane 1000 ml - 1001 g.
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19.

Papier Toaletowy biały 3 warstwowy
pakowany po 8 rolek typu Velvet
care professional lub równoważny

Papier toaletowy biały - preferowane wymagania:100% celuloza, 3 warstwowy, wymiar
listka: 92 mm x 138mm, długość rolki: 27,5 m, długość listka: 110 mm. Opakowanie 8
szt.

96

20.

Ręczniki papierowew ZZ składane białe, 2 warstwowe, karton 20x200
szt.

Ręczniki papierowe Z-Z składane białe, 2 warstwowe, Karton 20X200 szt.

30

21.

Worki 120 l typu Jumida lub
równoważne

Worki na śmieci LDPE 120l a'25 czarne grubość folii 28 mikronów.

48

22.

Worki 60 l typu Jumida lub
równoważne

Worki na śmieci LDPE 60l a'50 czarne grubość folii 18 mikronów.

50

23.

Worki 35 l typu Jumida lub
równoważne

Worki na śmieci LDPE 35l a'50 czarne grubość folii 15 mikronów.

48

24.

Ścierka mikrowłókno 32 x32

Chłonna ściereczka do kuchni i łazienki. Do czyszczenia bez detergentów. Opakowanie
1 szt.

48

25.

Ścierka domowa 35x35

Ścierka domowa. Możliwość prania w temp. 60 stopni C. Produkt wielokrotnego
użytku. Preferowane wymiary: 35x35. Opakowanie 3 szt.

12

26.

Ścierka microfibra do szyb

Ściereczka do mycia szyb i luster, preferowane wymiary 30x40 cm. Opakowanie 1 szt.

12

27.

Ścierki podłogowe białe 60x80

Ścierka do zmywania podłogi, kolor biały, wykonana z chłonnego materiału,
preferowane wymiary: 600x800 mm. Opakowanie 1 szt.

6

28.

Ścierka podłogowa microfibra 50x60

Ścierka podłogowa z mikrofibry, preferowane wymiary: 50 x 60 cm, bardzo chłonna.
Opakowanie 1 szt.

6

29.

Ściereczki nawilżone do czyszczenia
monitorów 100 szt.

Ściereczki nawilżone do czyszczenia delikatnych powierzchni - monitorów, LCD,
laptopów, skanerów, wyświetlaczy itp. Opakowanie 100 szt.

6

30.

Zmywak kuchenny Maxi 5 szt.

Zmywak kuchenny, mix kolorów, preferowany wymiar (cm)10 x 7 x 2,9. Opakowanie 5
szt.

12

31.

Rękawice gumowe jednorazowe M

Nitrylowe rękawice diagnostyczne, ochronne, bez pudrowe, jednorazowe, syntetyczne.
Nie zawierają lateksu kauczuku naturalnego. Posiadają badania na możliwość kontaktu
z żywnością. Rozmiar: M. Opakowanie 100 szt.

6

32.

Miotła typu Mirella lub równoważna

Miotła o długim i gęstym włosiu, do zbierania zanieczyszczeń z płaskich powierzchni,
końcówki włosia rozdwojone. Preferowane wymiary: długość 26 cm, szerokość 5 cm,
wysokość 11 cm, średnica otworu 2,5 cm. Opakowanie 1 szt.

6

34.

Rękawice gospodarcze bawełniana
wyściółka M

Rękawice z lateksu, do różnych prac domowych, ogrodowych itp., wewnętrzna
powierzchnia pokryta bawełnianą wyściółką. Opakowanie 1 szt.

15
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Część 10
Dostawa materiałów higieniczno-sanitarnych dla potrzeb Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Łochowie.
ilość

l.p.

Asortyment

1.

Płyn uniwersalny 1L typu Ajax Fiesta
lub równoważny

Uniwersalny płyn do czyszczenia dużych powierzchni takich jak podłoga, kafelki i
ściany. Usuwa silne zabrudzenia także z kuchenek, zlewozmywaków, umywalek. pH
6.3, gęstość względna 1.04. Opakowanie 1 l.

48

2.

Płyn do naczyń 900 ml typu Fairy
lub równoważny

Płyn do mycia naczyń łagodny dla skóry, skutecznie rozpuszczający tłuszcze, nie
pozostawiający zacieków na umytych powierzchniach, wydajny. pH 8.7 - 9.3.
Opakowanie 900 ml.

24

3.

Płyn D/WC 700g typu Tytan lub
równoważny

Płyn do mycia, dezynfekcji ceramicznych urządzeń sanitarnych, posiadający
właściwości bakteriobójcze. pH (5% roztwór wodny) 1.7-2. Opakowanie preferowane
700 g - 700 ml.

24

4.

Dezynfekujacy żel do toalet 750 ml
typu Domestos. Zero Kam. Lub
równoważny

Chlorowy płyn do czyszczenia, dezynfekcji, usuwania kamienia i wybielania urządzeń
sanitarnych, posiadający właściwości biobójcze, usuwania bakterii, wirusów i grzybów.
Opakowanie 750 ml.

24

5.

Płyn czyszcząco-dezynfekujący
750ml. biały typu Domestos lub
równoważny

Zagęszczony płyn czyszcząco-dezynfekujący. Skutecznie zabija bakterie, wirusy i
grzyby. Opakowanie 750 ml.

12

6.

Mleczko do czyszczenia preferowane
opakowanie 1000ml - 1001 g typu cif
lub równoważny

7.

Środek do usuwania kamienia i rdzy
420 ml. typu Cilit kamień i rdza lub
równoważny

Silny środek myjący w formie żelu do zastosowania na wielu różnych rodzajach
powierzchni odpornych na działanie kwasu. Można stosować do mycia umywalek,
słuchawek prysznicowych, kranów czy kafelków łazienkowych, do usuwania osadów z
kamienia wodnego oraz rdzy. pH (stęż 100%) (20 stopni C) - 2.1 - 2.5. Opakowanie
420 ml.

20

8.

Granulki do udrażniania rur 400 g
granulki typu Kret lub równoważny

Środek do udrażniania rur i syfonów w instalacjach kanalizacyjnych. Nie niszczy
armatury, rur i uszczelek. Opakowanie 400 g.

12

9.

Worki 120l. typu Jumida A10 lub
równoważne

Worki na śmieci LDPE 120l a'25 czarne grubość folii 28 mikronów.

48

10.

Worki 60l. Typu Jumida lub
równoważne

Worki na śmieci LDPE 60l a'50 czarne grubość folii 18 mikronów.

65

11.

Worki 35 l. typu Jumida A15 lub
równoważne

Worki na śmieci LDPE 35l a'50 czarne grubość folii 15 mikronów.

55

12.

Miotła typu Mirella lub równoważne

Miotła o długim i gęstym włosiu, do zbierania zanieczyszczeń z płaskich powierzchni,
końcówki włosia rozdwojone. Preferowane wymiary: długość 26 cm, szerokość 5 cm,
wysokość 11 cm, średnica otworu 2,5 cm. Opakowanie 1 szt.

Charakterystyka produktu

Mleczko wybielające i nadające połysk białym powierzchniom, skuteczne do
czyszczenia zlewów, kafelków, kuchenek, wanien, nie rysuje powierzchni, bez zapachu
chloru. Opakowanie preferowane 1000 ml - 1001 g.
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13.

Zmywak kuchenny typu York lub
równoważny

Dwuwarstwowy, wielozadaniowy i wytrzymały zmywak kuchenny, nie rysuje
delikatnych powierzchni. Warstwa szorstkiej fibry pozwala usunąć zaschnięte i
uporczywe zabrudzenia. Opakowanie 5 szt.

12

14.

Ścierka mikrowłókno 32 x32

Chłonna ściereczka do kuchni i łazienki. Do czyszczenia bez detergentów. Preferowane
wymiary 32x32. Opakowanie 1 szt.

36

15.

Ścierka domowa A3/50/barb

Ścierka domowa. Możliwość prania w temp. 60 stopni C. Produkt wielokrotnego
użytku. Preferowane wymiary: 35x35. Opakowanie 3 szt.

16.

Ścierka microfibra do szyb

Ściereczka do mycia szyb i luster, preferowane wymiary 30x40 cm. Opakowanie 1 szt.

12

17.

Aerozol przeiw kurzowi 250 ml. typu
Pronto lub równoważny

Aerozol do czyszczenia twardych powierzchni bez uszkodzeń, usuwa kurz i brud bez
pozostawiania smug. Opakowanie 250 ml.

12

18.

Kostka do WC koszyk 40g typu
Domestos lub równoważna

Kostka do WC koszyk - wypłukuje bakterie, zapobiega osadzaniu się kamienia. Posiada
intensywny zapach wypełniający toaletę. Opakowanie 1 szt. 40 g.

48

19.

Kostka zawieszka do wc 40g typu
duo force lub równoważne

Kostka zawieszka do wc przeznaczona do urządzeń sanitarnych ze składnikami
myjącymi muszlę klozetową, zapobiegającą osadzaniu się kamienia. Zapewnia
higieniczną czystość. Przy spłukiwaniu tworzy obfitą pianę. Opakowanie 40g.

48

20.

Papier toaletowy typu Velvet lub
równoważny

Papier toaletowy biały - preferowane wymagania:100% celuloza, 3 warstwowy, wymiar
listka: 92 mm x 138mm, długość rolki: 27,5 m, długość listka: 110 mm. Opakowanie 8
szt.

10

21.

Ręcznik ZZ- biały 20x200

Ręczniki papierowe Z-Z składane białe, 2 warstwowe, Karton 20X200 szt.

10

22.

Odświeżacz kula 120g.

Odświeżacz powietrza w żelu. Wysuwana pokrywa pozwala na regulację stopnia
intensywności zapachu. Wybór różnych zapachów. Opakowanie 120 g.

40

23.

Mydło 1L uzupełnienie folia typu
Attis lub równoważne

Mydło w płynie o dobrych właściwościach myjąco-pielęgnujących, zawierające
substancje zapobiegające wysuszaniu się skóry. Pakowane w folię 1l - zapas.

12

24.

Mydło z dozownikiem 500 ml. Typu
Luksja lub równoważne

Mydło kremowe w płynie z dozownikiem (pompka) o dobrych właściwościach myjącopielegnujących, zawierające substancje zapobiegające wysuszaniu się skóry.
Opakowanie 500 ml

12

25.

Żel udrażniacz 500 ml. Typu kret
lub równoważny

Żel do udrożniania rur i syfonów w instalacjach kanalizacyjnych. Usuwa zatory stałe i
organiczne (w tym włosy). Dociera do trudno dostępnych miejsc nawet przez stojącą
wodę. Nie niszczy armatury, rur i uszczelek. Likwiduje nieprzyjemne zapachy.
Opakowanie 500 ml.
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26.

Płyn do mycia okien 750 ml.
Rozpylacz typu Window lub
równoważne

Płyn zawiera amoniak i alkohol, który doskonale radzi sobie z każdym rodzajem
zanieczyszczeń szyby. Płyn szybko wyparowuje i nie pozostawia po sobie plam i smug.
Do aplikowania na dużych powierzchniach, z dozownikiem w postaci sprayu.
Opakowanie 750 ml.

6

27.

Rękawice gumowe M po 100 szt.

Nitrylowe rękawice diagnostyczne, ochronne, bez pudrowe, jednorazowe, syntetyczne.
Nie zawierają lateksu kauczuku naturalnego. Posiadają badania na możliwość kontaktu
z żywnością. Rozmiar: M. Opakowanie 100 szt.

6
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Dostawa materiałów higieniczno-sanitarnych na potrzeby Placówek Oświatowych
w Łochowie, CUW w Łochowie, MGOPS w Łochowie oraz SDPS w Ostrówku na 2022 r.

28.

Ścierki podłogowe białe 60x80

Ścierka do zmywania podłogi, kolor biały, wykonana z chłonnego materiału,
preferowane wymiary: 600x800 mm. Opakowanie 1 szt.

29.

Ścierka podłogowa microfibra 50x60

Ścierka podłogowa z mikrofibry, preferowane wymiary: 50x60 cm, bardzo chłonna.
Opakowanie 1 szt.

8

30.

Proszek do prania 3kg kolor typu
Bryza lub równoważny

Proszek do prania tkanin kolorowych. Opakowanie 3 kg.

4

31.

Czyściwo Maxi 2W celuloza 250m

Czyściwo wykonane z dwuwarstwowej celulozy bezpyłowe bardzo chłonne. Kolor
biały, długość rolki: 250 m, wysokość rolki 26 cm, średnica 27 cm, perforowany.

3

32.

Ściereczki do czyszczenia monitorów
100 szt. w opakowaniu

Ściereczki nawilżone do czyszczenia delikatnych powierzchni - monitorów, LCD,
laptopów, skanerów, wyświetlaczy itp. Opakowanie 100 szt.

4

33.

Wybielacz 1 l typu ACE lub
równoważny

Preparat do usuwania wszystkich rodzajów plam z białych tkanin. Nadaje się do prania
oraz namaczania. Opakowanie 1 l.

6

Zapoznałem/am się z treścią załącznika i akceptuję warunki w nim zawarte.
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