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Nr sprawy PO VII WB 262.12.2019   Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia  
 
 

FORMULARZ CENOWY 
 

Nazwa i adres Wykonawcy:   

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

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

Kontakt telefoniczny:       ………………………………………………….…….. 

adres e-mailowy:                ………………………………………………………… 

 
 

ART. HIGIENICZNE, ŚRODKI CZYSTOŚCI I ART. GOSPODARCZE  DLA 
PROKURATUR OKRĘGU BIELSKIEGO 

NA   LATA   2019 – 2020 
 

 
 

Lp. 
 

Nazwa i opis artykułu 
 

Jednostka 
miary 

Ilość 
zużycia na  
1 rok przez 
wszystkie 
jednostki 

CENA 
BRUTTO  

dla jednostki 
miary podanej  

w kol.3 

WARTOŚĆ 
BRUTTO 

dla właściwego 
wiersza    

kol.4 x kol. 5 

Uwagi np. 
nazwa 

produktu 
równoważnego 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Worki LDPE grube 35 l. 
-wym. 50x60  -  20 szt./rolka 
-30 mikronów 
-czarne 
 

Rolka 
20 szt. 

400   

 
2. Worki LDPE grube 35 l. 

-wym. 50x60  -  20 szt./rolka 
-30 mikronów 
-niebieskie 
 

Rolka 
20 szt. 

400   

 
3. Worki LDPE grube 60 l. 

-wym. 60x80  -  20 szt./rolka 
-31 mikronów 
- czarne 
 

Rolka 
20 szt. 

250   

 
4. Worki LDPE grube 60 l. 

-wym. 60x80  -  20 szt./rolka 
-31 mikronów 
- niebieskie 
 

Rolka 
20 szt. 

150   

 
5. Worki LDPE grube 120 l. 

-wym. 70x110  -  25 szt./rolka 
-35 mikronów 
 

Rolka 
25 szt. 

250   

 
6. Worki LDPE grube 160 l. 

-wym. 90x110  -  10 szt./rolka 
-35 mikronów 

Rolka 
10 szt. 

20   
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7. Worki LDPE  grube   240 l 
-wymiary 90x140 – 10 szt./rolka 
-50 mikronów 
 

Rolka 
10 szt. 

                    
10 

  

 
8. Worki HDPE cienkie 60 l. 

-wym. 60x80  -  50 szt./rolka 
-8 mikronów 
- czarne 
 
 

Rolka 
50 szt. 

50    
        czarne 

 
 
 
 
 

9. Worki HDPE cienkie 60 l. 
-wym. 60x80  -  50 szt./rolka 
-8 mikronów 
- niebieskie 
 

Rolka 
50 szt. 

200   

niebieskie 
10. „PUR BALSAM” do mycia 

naczyń   Butelka 0,9 l.. 
pojemności 750ml 
-usuwa tłuszcz i resztki jedzenia,  
-przyjazny alergikom 
-delikatny dla skóry dłoni, 
-skład 5%-15% anionwe 
powierzchn. Czynne, 
-neutralne dla skóry ph, pozwala 
zachować naturalną warstwę 
ochronną skóry. 
 

Butelka 200   

 
11. Mleczko do czyszczenia CIF  

CREAM Lemon,  Butelka 700 ml. 
-z mikrogranulkami, czyści bez 
zarysowań nawet oporny brud , 
pozostawiając lśniaca 
powierzchnię 
 

Butelka 50   

 
12. Proszek do szorowania AJAX  

-pojemnik 450 g. 
-skutecznie odtłuszcza i nadaje 
połysk 
 -usuwa osady z kamienia oraz 
mydła 

Pojemnik 10   

 
13. Żel do 1050,00 WC 

DOMESTOS 24 H PLUS 
płyn zagęszczony do czyszczenia 
-butelka  750 ml. 
-czyści i dezynfekuje 
-zabija bakterie, wirusy i grzyby 
 
 

Butelka 150   

 
14. Mydło do mycia ciała i włosów  

- typu „FASHIONLINE”na bazie 
Pojemnik 50   
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olejku  
  Kokosowego lub równoważny 
-z zawartością gliceryny 
- w płynie , pH ok. 5,5 
- białe, przebadane 
dermatologicznie 
- pojemnik 5 litrowy 
 

15. Preparat do  do pielęgnacji 
mebli typu SIDOLUX lub 
równoważny 
-czyści powierzchnie szklane, 
płyty MDF,   
  drewno i powierzchnie 
plastikowe 
-nie spływa z powierzchni 
pionowych 
-nadaje połysk, nie pozostawia 
smug, 
-tworzy antystatyczna powierzchni 
e ochronną 
-w sprayu do mebli biurowych 
-poj. 350 ml. 
-pozostawia przyjemny zapach 
 

Sztuka 30   

 
16. Płyn do czyszczenia (mycia) 

sanitariatów, 
- typu „TYTAN” lub równoważny 
- bakteriobójczy 
- przeznaczony do muszli, 
umywalek,  
  Pisuarów i innych ceramicznych 
urządzeń  
  sanitarnych 
- 5  kilogramów pojemności 
- nadający połysk i przyjemny 
zapach 
 

Sztuka 
(5 kg) 

10   

 
17. Płyn do mycia wszystkich 

powierzchni wodoodpornych – 
typu  „AJAX” lub równoważny 
Floral Fiesta 
-neutralne pH 
-nie niszczy delikatnych 
powierzchni  
 (marmur, ceramika) 
- zawiera mniej niż  5 % anionowe 
środki  
  powierzchniowo czynne; 
- niejonowe środki 

 Sztuka 
 (5 l.) 

40   
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powierzchniowo czynne; 
- o przyjemnym zapachu 
- Opakowanie 5 litrowe 
 

18. FLOOR - środek do mycia 
podłóg drewnianych (parkiety, 
panele) – 1 litr 
- płyn do mycia i pielęgnacji 
drewna 
- na bazie olejku sosnowego lub 
cytrynowego; 
- posiadający właściwości 
nabłyszczające i     
  antystatyczne 
- Typu „FLOOR” lub 
równoważny 
 

Sztuka 
 (1 l.) 

10   

 
19.  Płyn do mycia szyb  typu Best 

CLIN Brilliance lub równoważny 
- W butelce z rozpryskiwaczem 
- Poj. 500 ml. 
- z alkoholem 
- typu „Clin: 
 

Butelka 50   

 
20. Środek do udrażniania rur  

- typu KRET lub równoważny 
- do udrażniania rur i syfonów w 
instalacjach  
  kanalizacyjnych 
- samoczynnie usuwa wszelkie  
  zanieczyszczenia stałe i 
organiczne 
- likwiduje nieprzyjemny zapach   
- 400 g. granulki 
 

Opakowani
e 

10   

 
21. Ręczniki  papierowe ZZ  

-jednowarstwowe 
- makulatura biała 
- gramatura 40 
- gofrowane 
- listki składane o wym. 23x25 cm 
- paczka zawiera 200 listków 

Paczka 
(bunda) 
 
 

2 000   

 
22. Ręczniki  papierowe w rolce 

- rolka o długości  60 m. 
- celuloza biała 100% 
- dwuwarstwowe, klejone 
- perforowane co 23 cm (261 
listków) 
- wysokość 20,5 cm. 
 

Sztuka 1 000   
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23. Papier toaletowy JAMBO  
- celuloza 100% 
- 147 m. 
- szerokość 9 cm 
- dwuwarstwowy, perforowany i 
gofrowany,  
- biały 
 

 rolka 1 300   

 
24. Odświeżacz powietrza spray 

BRISE – pojemnik 300 ml. lub 
równoważny 
 

Sztuka 50   

 
25. Odświeżacz w żelu stojący 

pojemność 150g 
 

Sztuka 50   

 
26. Kostka do WC wraz z koszykiem  

- typu DOMESTOS – 40 g. lub 
równoważny 
- czyści, zapobiega osadzaniu się 
kamienia 
- posiada pasek żelowy 
pozostawiający świeży  
  Zapach 
 

Sztuka 130   

 
27. Kostka  WC  DOMESTOS 

(zapas)  
do koszyków j/w 
 

Sztuka 100   

 
28. Tabletki do zmywarki „FINISH 

All in on 
- zawartość opakowania 66 szt. 
- skutecznie czyści, 
- funkcja nabłyszczania, funkcja 
soli, 
- usuwa zabrudzenia z herbaty, 
- usuwa tłuszcz 
- ochrona przed odkładaniem 
kamienia 
 

Opakowani
e 

50   

 
29. Sól do zmywarek Finish 1,5 kg 

 
Sztuka 40   

 
30. Rękawice gumowe , rozm. S/M/L 

-o wysokiej odporności 
chemicznej, 
-flokowane bawełną, super 
delikatne 
- typu „Vileda” 
 

Sztuka 35   

 
31. Rękawice winylowe 

-opakowanie zbiorcze 100 szt.  
Opakowani
e zbiorcze 

15   
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-kolor bezbarwny 
 

100  szt. 

32. Rękawice nitrylowe 
-opakowanie zbiorcze 100 szt.  
-kolor niebieski 
 

Opakowani
e zbiorcze 
100  szt. 

70   

 
33. Ściereczki  uniwersalna do 

usuwania kurzu i zabrudzeń,  
- mikrofibra o składzie: poliester 
80%,  
  poliamid 20% 
- nie powoduje smug i zarysowań 
powierzchni 
- można stosować bez użycia 
detergentów 
- rozmiar 32x32 cm. 
- do stosowania na mokro i sucho 
- delikatna i chłonna. 
 

Sztuka 360   

 
34. Ścierki do polerowania na 

mokro i sucho 
np. do mycia okien rozmiar min. 
34 x 40 cm  
 

Sztuka 
 

20   

 
35. Ścierki do podłogi z mikrofibry 

- dobrze chłonące wodę 
- rozmiar 50x60 cm, 270 g/m² 
-skład; poliester 80%, poliamid 
20% 
 

Sztuka 80   

 
36. Gąbki do mycia naczyń 

- tzw. zmywak kuchenny 
- pakowanie po 10 szt, 
- wymiary 45x75x25 mm 
 

Opakowani
e 
(10szt) 

50   

 
37. Mop  Vileda Super Mocio  Soft  

-  zapas. 
- o właściwościach 30% 
mikrofibry, paski 
- kolor żółty 
 

Sztuka 75   

 
 
 
 
 

38. Kij  Vileda do mopa Super 
Mocio Soft   
 

Sztuka 10   

 
39. VILEDA Ultramat Turbo 

wiadro z pedałem z systemem 
obrotowego sita wraz z 
kompletem mopa okrągłego 
Ultramax  
z mikrofibry  

Kpl 10   
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-Pojemność  min.10 l 
-Stabilne, nie wywrotne 
 

40. Mop Vileda Ultramax 2w1 – 
zapas z mikrofibry do poz. 39 
 

Sztuka 75   

 
41. Szufelka plastikowa ze zmiotką 

 
Kpl 5   

 
42. Szczotki do WC stojąca 

 
Sztuka 5   

 
43. Kosz na śmieci mały , na pedał - 

metalowy 
- pojemność 5 litrów. 

Sztuka 5   

 
44. Kosz na śmieci mały , na pedał - 

metalowy 
- pojemność 30 litrów 
 

Sztuka 5   

 
45. Worki do odkurzacza PROFI 10  

A´ 
- opakowanie zawiera min. 5 szt. 
 

Opakowani
e 

5   

 
46. Worki do odkurzacza 

ELEKTROLUX 
Classic silance – opakow. 
zawiera min. 5 szt. 
 

Opakowani
e 

5   

 
47. Miotła do zamiatania drewniana 

+ kij 
- rozmiar miotły (szerokość) 35 
cm 
- długość kija ok. 135 cm. 
 

Sztuka 15   

 
48. MOP płaski  speedy TTS  

- o wymiarach 40x13 cm 
- bawełna 
 

Sztuka 20   

Poz. 48-51 
stanowią 
komplet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49. MOP płaski  speedy TTS  
- o wymiarach 40x13 cm 
- mikrofaza, biały 
-do parkietów na półwilgotno 
 

Sztuka 10   

50. Steleż speedy TTS, 40x11  
-z tworzywa ABS,  
-profesjonalny do mopa płaskiego 
speedy  
 TTS 40 
 

Sztuka 5   

51. Kij aluminiowy 135 cm do 
stelaży speedy TTS 40 
-profesjonalny 

Sztuka 5   
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52. Wózek jednowiadrowy  na 
kółkach z wyciskarką 
profesjonalną  
-o pojemności 20 litrów, 
-dwukomorowe (posiada 
przegrodę wewnątrz wiadra) 

Sztuka 5   

 
53. POWERFIX – GEL - preparat 

do mycia WC; 
-na bazie kwasu fosforowego 
-usuwa osady, które zawierają 
wapń –  
 (doczyszcza fugi), 
-pH koncentratu ok. 0,5 
-kolor czerwony, 
Pojemność 1 000 ml. (1 litr) 
 

Butelka 5    

54. SANIKAL – preparat do mycia 
pomieszczeń sanitarnych: 
wanny, brodziki, umywalki, 
armatura, flizy z emalii, 
ceramiki, aliminium, mosiądzu, 
chromu, stali szlachetnej. 
-posiada substancje pielęgnujące 
-pH (koncentratu) ok. 9,00 
-wolny od kwasów i chloru 
-kolor zielony 
Pojemność 1 000 ml. (1 litr). 
 

Butelka 5    

55. Li-ex  -  intensywnie czyszczący, 
nisko pieniący płyn do mycia 
gruntowego, usuwa powłoki 
polimerowe i filmy 
pielęgnacyjne 
-do wodoodpornych, 
zasadoodpornych i  
  wrażliwych na działanie zasad 
wykładzin  
  podłogowych takich jak: 
linoleum, guma,    
  PCV, kamień naturalny i 
szlachetny, 
-Ph  (koncentratu) ok. 9,5 
-kolor różowy 
-opakowanie 10 litrowe 
 
 

Pojemnik 5    

56. TREND – emulsja 
pielęgnacyjna, wolna od soli 
metalicznych; 
-pozostawia samonabłyszczający 

Pojemnik 5    
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się, wysychający bez smug film 
pielęgnacyjny, 
-do wodoodpornych, elastycznych 
wykładzin  
 podłogowych takich jak: PCV, 
linoleum,  
 marmur, granit, beton poddany 
obróbce, 
-pH (koncentratu)  ok. 8,5-9 
-pojemność 5 litrów 
 

57. PROFLOR – preparat do 
czyszczenia i pielęgnacji 
wodoodpornych powierzchni z 
parkietu, desek drewnianych, 
zabezpieczonego parkietu z 
korka, laminatu; 
-usuwa ślady po obuwiu 
-butelka dozująca o pojemności 1 
litra 
-pH (koncentratu) ok. 8,5. 
 

Butelka 20    

58. PARKIETO-CLEAN – preparat 
myjący, wolny od mydła, wosku 
i  lekko perfumowany do 
parkietów pokrytych powłoką, 
impregnowanych, olejowanych i 
podłóg z laminatu; 
-pH (koncentratu) ok. 9,0 
-butelka z systemem dozującym 
Pojemność 1000 ml. (1 litr). 
 

Butelka 5    

59. KIEHL-PARKETTO-CARE 
- preparat do parkietów 
antypoślizgowy, 
samonabłyszczający; 
- woski poletylenowe; 
- wolny od soli metalicznych 
- niejonowe związki 
powierzchniowo czynne ˂- Ph ok. 
7,5 
-  pojemność 1000 ml. 
 

Butelka 
 

10    

60.

 
 

- WANISH  Preparat do 
czyszczenia i odplamiania  
tapicerowanych  mebli: 
- anionowe srodki 
powierzchniowo czynne; 
- niejonowe środki 
powierzchniowo czynne; 

Sztuka 5    
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- polikarboksylany 
- kompozycja zapachowa 
- pojemność 500 ml z rozpylaczem 
 

SUMA wartości brutto (kol. 6) 
 

 
 

…………………………… 
złotych brutto 

 

 
 
 

Wyjaśnienia do tabeli asortymentu : 
1. Wszystkie wiersze i rubryki powyższej tabeli muszą być wypełnione. Kolumna 7 dotyczy 

wpisania informacji o ew. asortymencie równoważnym. 
2. Należy dokonać zsumowania kolumny 6. 
3. Wyliczeń należy dokonywać do dwóch miejsc po przecinku. 

 Zamawiający informuje, iż punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 
przyjmując ogólnie przyjęte zasady w zakresie zaokrągleń tj. druga liczba po przecinku będzie 
zaokrąglana w dół gdy trzecia liczba po przecinku będzie wynosiła 1 lub 2 lub 3 lub 4, natomiast w 
przypadku gdy  trzecia liczba po przecinku będzie wynosiła 5 lub 6 lub 7 lub 8 lub 9 druga liczba po 
przecinku będzie zaokrąglana w górę. 

4. Poprawa ewentualnej pomyłki winna być dokonana w sposób czytelny, z zachowaniem 
czytelności treści poprawianej, oraz opatrzona podpisem osoby dokonującej korekty. 

5. Do porównania ofert Zamawiający przyjmuje SUMĘ wartości brutto (kol.6)   
 
UWAGA:  
Złożenie niniejszego „Formularza cenowego” jest równoważne z akceptacją warunków 
zawartych w „Opisie przedmiotu zamówienia” oraz w projekcie umowy. „Formularz 
cenowy” stanowi integralną część w/w opisu. 

 
 
……………………………             ……………………………… 

              Miejscowość i data         Pieczęć i podpis Wykonawcy 

 


