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1.

środek myjący do 

zmywarek - Neodisher 

Alka 440

profesjonalny alkaliczny środek myjący do 

zmywarek gastronomicznych - odpowiedni do 

porcelany, szkła, stali nierdzewnej, używanych 

typowo w gastronomii tworzyw sztucznych; 

zawierający: wodorotlenek sodu (zakres stężeń 10-

20%), dobrze działający w wodzie miękkiej i 

twardej

Dr. Weigert

System dozujący do 

zamontowania przy 

zmywarce *

kg 8420

2.

Środek do płukania i 

nabłyszczania do 

zmywarek - Neodisher 

GL

płyn do płukania naczyń w zmywarkach 

(nabłyszczacz) o zwiększonej skuteczności w 

twardej wodzie, o odczynie kwaśnym, powodujący 

szybkie wysychanie zastawy stołowej, usuwający 

osady wapienne z dyszy w procesie płukania, 

zawierający kwas kumenosulfonowy 1-5%

Dr. Weigert

System dozujący do 

zamontowania przy 

zmywarce *

l 1690

3.

Środek do mycia i 

odkamieniania 

zmywarek  - 

Neodisher specjal plus

środek do mycia i odkamieniania zmywarek i  

urządzeń do pogrzewania wody, usuwa osady 

wapienne, zawiera w składzie min. 40% kwasu 

fosforowego

Dr. Weigert - l 208

ZNAK SPRAWY: ELST/FZ/272-60/2017.FZ-27-2017.BRW

ZAŁĄCZNIK nr 1 C do Formularza Ofertowego

ARKUSZ CENOWY 

na wykonanie zadania pod nazwą:

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

Część C - PROFESJONALNE ARTYKUŁY CHEMICZNE DLA GASTRONOMII  (w tym systemy dozujące)
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4.

Środek myjący do 

pieców konwekcyjno-

parowych oraz 

piekarników - 

Neodisher Combi 

clean

środek myjący do pieców konwekcyjno-parowych 

oraz piekarników. Płynny koncentrat. Do usuwania 

osadów tłuszczowych i białkowych oraz 

przypalonych resztek żywności z powierzchni 

roboczych pieców

Dr. Weigert - l 310

5.

Środek do ręcznego 

czyszczenia 

przypalonych 

powierzchni - 

Neodischer grill 

profesjonalny środek do ręcznego czyszczenia  

przypalonych tłuszczów, działający samoczynnie 

bez szorowania, w piecach, urządzeniach do 

grillowania, piekarników, płyt grzewczych - 

odpowiedni do żeliwa, czarnej stali i stali 

nierdzewnej. Zawiera: wodorotlenek potasu 

(zakres stężeń 20-30%; 3-[2-(2-heptylo-4,5-

dihydro-1H-imidazolo-1-yl)etoksy]propionian sodu 

(zakres stężeń 1-5%); amfoteryczne środki 

powierzchniowo czynne (< 5%), fosforany (< 

5%)Intensywny środek do czyszczenia, na bazie 

wodorotlenku potasu 20-30%

Dr. Weigert - l 564
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6.

Środek do mycia i 

odtłuszcznia 

powierzchni i sprzętu  - 

Caraform Activ

profesjonalny środek odtłuszczający do 

powierzchni  i wyposażenia we wszystkich 

obszarach przetwórstwa żywności (ścian, podłóg, 

blatów roboczych) - odpowiedni do wszystkich 

materiałów typu szkło, porcelana, tworzywa 

sztuczne oraz stal nierdzewna, skutecznie 

rozpuszczający tłuszcze i inne zabrudzenia, 

nieszkodliwy dla środowiska. Zawiera: 

alikolobenzenosulfonian (zakres stężeń 1-<10% ), 

etoksylowany dekan-1-ol (zakres stęzeń 1-<10%), 

kumenosulfonian sodu (zakres stężeń 1-<10%), 

metakrzemian disodu, zawierający wodorotlenek 

sodu oraz substancje ochronne.

Dr. Weigert
Mieszalnik trzyfunkcyjny 

**
l 2346

7.

Środek do usuwania 

osadów - Neodisher 

CMP

bezzapachowy proszek do usuwania osadów z 

kawy/herbaty z zastawy stołowej, termosów, 

kawiarek, zawiera aktywny tlen, skutecznie 

rozpuszcz garbniki i olej kawowy

Dr. Weigert - kg 320

8.

Środek do wstępnego 

mycia sztućców - 

Neodisher preclean P  

intensywny środek do wstępnego mycia sztućców 

metodą zanurzeniową, skutecznie usuwający 

zaschniete osady żywnościowe zapewniający 

efekt błyszczących sztućców bez zacieków 

posiadający w składzie węglan disodowy 10-25% 

oraz węglan sodu 10-25%, szybko rozpuszczalny 

proszek.

Dr. Weigert - kg 360
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9.

Środek do ręcznej 

pielęgnacji stali 

nierdzewnej - 

Neoblank

profesjonalny środek do ręcznej pielęgnacji i 

nawilżania stali nierdzewnej. Usuwa odciski 

palców, spłowienia, ślady ługu i wody, kurz oraz 

tłusty brud. Zawiera: > 30% węglowodory 

alifatyczne , < 5% niejonowe  środki 

powierzchniowo czynne. 

Dr. Weigert - l 213

10.

Środek do 

odkamieniania 

ekspresów - 

Neodisher CM special

profesjonalny środek do odkamieniania ekspresów 

kawowych silnie i szybko czyszczący 

charakteryzujący się wysoką kompatybilnością 

materiałową posiadający w skladzie kwas 

amidosulfonowy 50%

Dr. Weigert - kg 36

11.

Profesjonalny środek 

do mycia powierzchni 

szklanych, do mycia 

szyb  - Neodisher 

shine 

środek do mycia wszystkich powierzchni 

szklanych jak lustra, stoły, okna, nie 

pozostawaiający smug posiadający w składzie 

etanol do 10%

Dr. Weigert - l 1226
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12.

Środek do dezynfekcji 

powierzchni - Neoform 

K plus 

płyn do dezynfekcji zaplecza kuchennego, 

odpowiedni do wszystkich materiałów typu stal 

zwykła, stal chromowo-niklowa, metale lekkie i 

nieżelazne oraz ich stopy, tworzywa sztuczne. 

Zawiera: chlorek didecylodimetyloamonium 

(zakres stężeń 10%); izotridekanol, etoksylowany 

(zakres stężeń 5-10%); propan-2-ol (zakres stężeń 

1-5%); N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-

1,3-diamina (sól) zakres stężeń 2%. Posiadający 

zezwolenie jako środek biobójczy, działający 

grzybobójczo, bakteriobójczo i wirusobójczo w tym 

HIV, HBV, HCV

Dr. Weigert
Mieszalnik trzyfunkcyjny 

**
l 552

13.

Środek do szybkiej 

dezynfekcji 

powierzchni - Neoform 

K Spray

środek do szybkiej dezynfekcji powierzchni nie 

wymagający spłukiwania działający 

bakteriobójczo, drożdżakobójczo, grzybobójczo 

oraz na norowirusy posiadający w składzie etanol 

25% oraz propan-1-ol do 50%

Dr. Weigert - l 94

14.
Mydło do rąk  - 

Triformin HR 

gotowe do użycia mydło do rąk do użycia we 

wszystkich obszarach przetwórstwa żywności 

odpowiedni do częstego mycia rąk

Dr. Weigert Dozownik *** l 178

15.

Środek do dezynfekcji 

rąk - Triformin safe 

DIS 

gotowy do użycia środek do dezynfekcji rąk 

działający bakteriobójczo, drożdżakobójczo i 

wirusobójczo ( włącznie z norowirusami ) nie 

zawierający subsatncji zapachowych ani 

barwników posiadający w składzie etanol 50% i 

propan 1-ol do 10%

Dr. Weigert Dozownik *** l 108
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16. Tabletki solne

profesjonalny środek do uzdatniania wody. 

Zawiera: Chlorek sodu 99,8%. Do regeneracji 

wymieniaczy jonitowych zmiękczających wodę 

(stacji uzdatniania wody, zmiękczaczy), jako 

środek regenerujący żywicę jonowymienną

Dowolny - kg 1700

17.

Tabletki do mycia 

pieca art. nr  

56.00.210

profesjonalny środek do mycia pieców 

konwekcyjno-parowych, dedykowane do piecy 

systemu Rational SelfCooking Center®. Zawiera: 

wodorotlenek sodu >20%; metakrzemian 

disodowy - 10-20%; węglan sodu -10-20%.

Rational 

SelfCooking
- szt 1000

18.
Tabletki do płukania 

pieca art. nr 56.00.211

środek pielęgnacyjny o działaniu nabłyszczającym 

do systemu Rational SelfCooking Center®, 

zawieraja substancje aktywnie chroniące i 

przedłużające żywotność SelfCookingCenter®. 

Specjalne substancje rozpuszczające wapń 

zapobiegają powstawaniu kamienia, dzięki temu 

zagwarantowane jest maksymalne 

bezpieczeństwo pracy bez konieczności 

zmiękczania wody i odkamieniania. 

Rational 

SelfCooking
- szt. 800
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19.

Tabletki do pieca 

konwekcyjno - 

parowego Rational o 

działaniu 

odkamieniająco - 

konserwującym 

Tabletki pielęgnacyjne do pieca firmy Rational 

zawierają substancje pielęgnacyjne, aktywnie 

chroniące i przedłużające żywotność 

SelfCookingCenter®. Specjalne substancje 

rozpuszczające wapń zapobiegają powstawaniu 

mogącego się odkładać kamienia. Dzięki temu 

zagwarantowane jest maksymalne 

bezpieczeństwo pracy bez konieczności 

zmiękczania wody i uciążliwego odkamieniani

Rational - szt. 600

………………………………………………………………………

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania 

Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

RAZEM:

* Wykonawca zobowiązany jest do montażu i serwisu urządzeń dozujących do płynu myjącego i nabłyszczającego w zmywarkach (poz. 1 i 2). Dozowniki mają się charakteryzować elektronicznym pomiarem 

przewodności z sygnalizacją alarmową w przypadku braku środka. Dozowniki w ilości 14 szt zostaną zamontowane we wskazanych przez Zamawiającego obiektach.

** Wykonawca zobowiązany jest do montażu i serwisu mieszalników trzyfunkcyjnych do płynu myjącego i dezynfekcyjnego (poz. 6 i 12), z wężem 20 m.b. w ilości po 10 szt. w obiektach Zamawiającego.

*** Wykonawca zobowiązany jest do montażu dozowników do mydła oraz środka do dezynfekcji rąk  (poz. 14 i 15) w obiektach Zamawiającego w ilości po 30 szt dla każdego produktu.

Koszty dostawy i montażu systemu dozującego, mieszalników trzyfunkcyjnych i dozowników, ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia, wskazanego przez Zamawiającego personelu, z użytkowania produktów Wykonawcy.  

Wykonawca zobowiązany jest do regularnego serwisu urządzeń dozujących i mieszalników trzyfunkcyjnych minimum jeden raz na 2 miesiące z pozostawieniem karty serwisowej oraz do przeprowadzenia 

szkoleń produktowych i wprowadzenia procedur stosowania środków. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania awarii dozowników i mieszalników trzyfunkcyjnych w czasie do 72 godz od zgłoszenia usterki.

Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć 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.

POZOSTAŁE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:
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