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1.

Środek do mycia 

szyb, luster, mebli 

i powierzchni 

wododpornych

skoncentrowany środek do czyszczenia wszystkich 

powierzchni wodoodpornych takich jak lustra, szkło, 

MEBLE, powierzchnie glazurowe, stal szlachetna, 

chrom, miedź, posiadający formułę antystatyczną, 

niepozostawiający smug, gwarantujący przejrzystość i 

nabłyszczenie powierzchni

JohnsonDiversey, 

Ecolab

system 

dozujący
l 286

2.

Środek do mycia i 

dezynfekcji 

łazienki

skoncentrowany środek do mycia i dezynfekcji całej 

łazienki (toalet, pisuarów, kabin prysznicowych, 

brodzików), posiadający właściwości dezynfekujące: 

bakteriobójcze zgodnie z  EN 1276 (2%/ 5 minut); 

bakteriobójcze zgodne z EN13697 (10%/ 5 minut); 

drożdżobójcze zgodne z EN 1650 (10%/15 minut)

JohnsonDiversey, 

Ecolab

system 

dozujący
l 818

3.
Środek do 

czyszczenia toalet

skoncentrowany, silnie działający środek do czyszczenia 

toalet i pisuarów, przeznaczony do gruntownego mycia i 

usuwania kamienia oraz uporczywych plam, duża 

gęstość i lepkość praparatu zapewnia wydłużony czas 

kontaktu z powierzchniami pionowymi, 

JohnsonDiversey, 

Ecolab

system 

dozujący
l 734

4.
Neutralizator 

zapachów 

skoncentrowany netralizator zapachów, odświeżacz 

powietrza; skutecznie neutralizujący nieprzyjemne 

zapachy, w tym tytoniu i dymu papierosowego, 

pozostawiający  w pomieszczeniu długotrwałą świeżość.

JohnsonDiversey, 

Ecolab

system 

dozujący
l 108

5.

Środek do mycia z 

połyskiem podłóg i 

paneli 

podłogowych

skoncentrowany środek do codziennego mycia 

wszystkich powierzchni zmywalnych, nadający 

powierzchni idealny połysk i niepozostawiający smug

JohnsonDiversey, 

Ecolab
- l 216
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ZAŁĄCZNIK nr 1 D do Formularza ofertowego

ARKUSZ CENOWY na wykonanie zadania pod nazwą:

Dostawa chemii hotelowej i gastronomicznej dla potrzeb obiektów Elbest sp. z o.o.

Część D - PROFESJONALNE ARTYKUŁY CHEMICZNE DLA HOTELI  (w tym systemy dozujące)
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6.
Środek do mycia 

podłóg  typu gres

skoncentrowany środek do codziennego mycia 

powierzchni trudno zmywalnych typu gres, nadający 

powierzchni idealny połysk i nie pozostawiający smug

JohnsonDiversey, 

Ecolab
- l 950

7. Odkamieniacz
skoncentrowany preparat odkamieniający do urządzeń 

sanitarnych

JohnsonDiversey, 

Ecolab
- l 1054

8.

Środek do 

dezynfekcji 

powierzchni

dezynfekant, preparat do dezynfekcji powierzchni w 

strefie SPA, basenów, saun itp.

JohnsonDiversey, 

Ecolab
- l 224

9.

Środek do 

codziennej 

pielęgnacji mebli

gotowy do użycia środek do czyszczenia, pielęgnacji i 

nabłyszczania mebli, skutecznie pielęgnujący i chroniący 

meble przed codziennym zabrudzeniem; nadający 

połysk i niepozostawiający smug; zawierający składnik 

antystatyczny, pomagający w usuwaniu kurzu oraz 

zapobiegający jego ponownemu osiadaniu

JohnsonDiversey, 

Ecolab
- l 74

10.

Chemiczny środek 

do pralnicy 

przemysłowej

środek do dezynfekcji bielizny i wybielania, zawierajacy 

roztwór nadtlenku wodoru oraz kwas nadoctowy, postać 

płynna

Ozonit – Ecolab lub 

równoważny Diversey
- kg 176

11.

Chemiczny środek 

do pralnicy 

przemysłowej

bezfosforanowy środek kompensujący stosowany w 

przypadku twardej wody, zawierający fosfoniany w 

postaci płynnej, stosowany w procesie pralniczym

Conditioner Forte – 

Ecolab lub 

równoważny Diversey

- kg 92

12.

Chemiczny środek 

do pralnicy 

przemysłowej

płynny środek piorący, zawierający optyczne środki 

rozjaśniające

Turbo Plus – Ecolab 

lub równoważny 

Diversey

- kg 102
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13.

Chemiczny środek 

do pralnicy 

przemysłowej

płynny środek wzmacniający alkaiczność kompieli 

piorącej

Turbo break - Ecolab 

lub równoważny 

Diversey

- kg 144

Zamawiający wymaga, aby środki w pozycji od 1 do 8, przeznaczone do systemów dozujących pochodziły od jednego ze wskazanych producentów. Wykonawca zobowiązuje się do montażu i serwisu urządzeń 

dozujących do środków chemicznych wskazanych w pozycjach od 1 do 8. 

Wymagania dot. urządzeń dozujących: stacjonarne urządzenia przepływowe, montowane na ścianie, podłączane do instalacji wodnej o ciśnieniu roboczym w zakresie 1,76-5,86 bara, przystosowane do bardzo 

precyzyjnego dozowania produktów chemicznych z poz. od 1 do 8 tabeli powyżej, w stężeniach od 0,1% do 1%  (możliwe przygotowanie roztworów o wyższym stężeniu). Urządzenia posiadające moduł szybkiego 

napełniania wiader roztworem środka myjącego oraz moduł obniżonego ciśnienia do bezpiecznego napełniania roztworem środka myjącego butelki ze spryskiwaczem oraz małe wiaderka. Urządzenia posiadające 

wygodny przełącznik do łatwego i prostego wyboru jednego z produktów  chemicznych. Dodatkowo dozownik wyposażony w zamykane na klucz  pojemniki do przetrzymywania opakowań - zabezpieczenie przed 

dostępem osób niepowołanych do kontaktu z koncentratem. Dozowniki posiadające zawory zwrotne zabezpieczające instalację wodną przed dostaniem się do niej  środka chemicznego bądź jego roztworu. Obudowa 

dozowników wykonana z tworzywa ABS odpornego na mechaniczne uszkodzenia oraz na działanie środków chemicznych. Miejsce na obudowie dozownika do wyraźnego i czytelnego oznaczenia  (naklejki) roztworem 

jakiego produktu napełniane są wiadra, butelki. 

Wykonawca zobowiązany jest do montażu i serwisu urządzeń dozujących w ilości po 1 szt. na obiekt Zamawiającego  oraz dostawy kompletów butelek ze spryskiwaczem oraz koszyków przystosowanych do 

przenoszenia butelek w ilości nie mniej niż 100 kompletów. 

Wykonawca zobowiązany jest do regularnego serwisu urządzeń dozujących i mieszalników przynajmniej raz na dwa miesiące z pozostawieniem karty serwisowej.

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania min. dwa razy w roku szkoleń produktowych oraz z procedur stosowania środków.

Wykonawca zobowiązany jest do usuwania awarii dozowników i mieszalników w czasie do 72 godz od zgłoszenia usterki.

Wykonawca zobowiązany jest do montażu dozowników do mydła oraz środka do dezynfekcji rąk w obiektach Zamawiającego w ilości po 30 szt dla każdego produktu.

Koszty dostarczenia i montażu systemu dozującego, dozowników, butelek i koszy ponosi Wykonawca.

Wykonawca dostarczy atesty PZH, karty charakterystyki produktów itp.w języku polskim dla każdego z produktów Wykonawcy.

Termin przydatności do użytku środków chemicznych - nie mniej niż połowa okresu przewidzianego przez producenta.

RAZEM:

………………………………………………………………

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej/uprawnionych do 

reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego 

imieniu)

POZOSTAŁE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:
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