
L.p. Grupa asortymentowa
Przedmiot 

Zamówienia                                  

Opis Przedmiotu Zamówienia  

(określenie cech jakościowych 

asortymentu)                                  

Wymagana marka 

(znak firmowy 

producenta lub 

towaru)

Jednostka miary/

opakowanie 

jednostkowe dla 

ilości wskazanych 

przez 

Zamawiającego

Inne wymagania dot 

Przedmiotu Zamówienia/ 

Uwagi 

Szacunkowa ilość 

asortymentu w 

odniesieniu do 

jednostki miary w 

skali  12 miesięcy 

Cena jednostkowa 

netto w zł

Wartość netto 

w zł 

[ H x I ]

A B C D E F G H I J

1.
papier toaletowy do 

dozownika 

mini jumbo, miękki, biały, 2  warstwy, 

listkowany, tłoczony, wymiary listka 14 

cm x 9,5 cm,  długośc 170 m 

TORK - System T 2, 

artykuł nr 120231
1 rolka

Dozownik TORK - artykuł 

nr 46006 - 10 szt. 

555000 - 70 szt. 

6348

2.
papier toaletowy do 

dozownika 

mid-size, biały, 2  warstwy, tłoczony, 

szerokość rolki 9,9 cm, długość rolki 

100 m, materiał celuloza z makulaturą

TORK - System T 6 

artykuł 127530
1 rolka

Dozownik TORK - artykuł 

nr  557500 - 35 szt.
1476

3.
papier toaletowy do 

pokoi hotelowych

biały, 2  warstwy, klejony,  listkowany, 

tłoczony lub gofrowany, 400 odcinków,  

wymiary listka 12 cm x 9,4 cm (+/- 0,5 

cm),  długość rolki 48 - 50 m, 

TORK - artykuł nr 

110771
1 rolka - 117384

4.
serwetki 

gastronomiczne

serwetki białe gastronomiczne do 

dyspenserów, 1 warstwowe, tłoczone, 

TORK - System N 

4, artykuł nr 10840

1 wkład do 

dyspensera 

(binda)

Dyspenser TORK, artykuł 

nr 274002 - 35 szt.
504

5.

chusteczki 

higieniczne do 

systemu dozującego

białe, wyciągane z kartonu, 2-

warstwowe, 100% celulozy

TORK - System F 2, 

artykuł 140280

1 wkład do 

dyspensera

Dozownik TORK, artykuł 

nr 460013 - 12 szt.
480

6. nakładki sedesowe

nakładki na deske sedesową, 

jednorazowe, rozpuszczalne w wodzie, 

minimalizujące ryzyko zakażenia

TORK - System V 

1, artykuł 750160

1 wkład do 

dyspensera

Dozownik TORK, artykuł 

nr 344080 - 12 szt.
80

Serwetki, chusteczki, 

nakładki  higieniczne do 

systemów 

dozujących/podajników

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

ZAŁACZNIK nr 1 B do Formularza Ofertowego

Arkusz cenowy na wykonanie zadania pod nazwą:

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

Część B - ARTYKUŁY HIGIENICZNE do systemów dozujących 

Papier toaletowy, papier 

toaletowy do systemów 

dozujących/podajników
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7.

Serwetki, chusteczki, 

nakładki  higieniczne do 

systemów 

dozujących/podajników

woreczki sanitarne
woreczki sanitarne, jednorazowe, wym. 

15 x 87 x 127 mm

TORK - System B 5 

artykuł 204041

1 wkład do 

dyspensera

Dozownik TORK, artykuł 

nr 566000 - 12 szt.
40

8.
ręczniki papierowe 

składane ZZ

białe, bezzapachowe, 2 warstwowe, w 

składce wielopanelowej, 

wodoutwardzane, gramatura nie mniej 

niż 35 g/m², rozmiar: 25x21,5cm, ilość 

listów w opakowaniu jednostkowym 180- 

200 

TORK -System H 2,  

atrykuł 120289

opakowanie 

jednostkowe / 

binda

Dozownik TORK - artykuł 

460004 - 12 szt. oraz

460005 i 552100 - do 

wyboru przez 

Zamawiającego w łącznej 

ilości 30 szt.

4616

9.

biały, bezzapachowy, extra długi, 1 

warstwowy,  długość rolki 280 m,  

szerokość 21 cm

TORK - System H 

1,  artykuł nr 

290059 (nowy 

numer 120059)

1 rolka
Dozownik TORK - artykuł 

551000 (biały) - 80 szt. 
7776

10.

biały, bezzapachowy, 2 warstwowy, 

klejony, tłoczony, długość rolki 150 m, 

szerokość 21 cm

TORK - System H 

1,  artykuł nr 

120067

1 rolka

Dozownik - TORK Matic - 

elektroniczny do ręcznika 

w roli z sensorem Intuition - 

atrykuł nr 460001 - 10 szt.

2508

11.

czyściwo 

jednorazowe 

kuchenne

wodoutwardzone, dopuszczone do 

kontaktu z żywnością, długość nie mniej 

niż 200 m,  szerokość 20 - 28 cm, (w 

ofercie należy wskazać długość 

oferowanej rolki)

dowolny 

producent/marka

1 rolka o długości 

………………..

stojak na czyściwo 

wiszący lub stojący - 20 

szt.

1040

12.

podkład medyczny / 

prześcieradło 

jednorazowe w roli

kolor biały, 2 warstwowy, klejny, 

szerokość 49 - 59 cm, długość rolki nie 

miej niż 50 m.

dowolny 

producent/marka
1 rolka - 594

13.
Mydła w płynie / w pianie 

do systemów dozujących

Mydło w pianie do 

dozownika

mydło piankowe  do codziennego mycia 

rąk, nieperfumowane, bez barwników, 

delikatne, ilość dawek ok. 2500, 1 l

TORK - System S 

4, artykuł 520501
1 litr

Dozownik TORK - artykuł 

46009 - 10 szt. 460010 - 

12 szt. 561500 - 80 szt.

340

Ręczniki papierowe do 

systemów 

dozujących/podajników

ręcznik papierowy w 

roli do systemu 

dozujacego
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14.
Mydła w płynie / w pianie 

do systemów dozujących

Mydło do włosów i 

ciała w  płynie do 

dozownika

mydło w płynie do mycia ciała i włosów, 

łączy żel pod prysznic i szampon, ilość 

dawek ok. 1000 , 1 l

TORK - System S 

1, artykuł 421601 
1 litr

Dozownik TORK - artykuł 

560100 - 20 szt.
532

………………………………………………………………………

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 

i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

RAZEM:

POZOSTAŁE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu, do użytkowania urządzeń dozujących, na okres trwania Umowy. Koszty dostawy i montażu urządzeń dozujących ponosi Wykonawca. Ponadto Wykonawca 

zobowiązany jest do przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania systemów dozujących. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania awarii lub wymiany dozowników w czasie do 72 godz od zgłoszenia 

usterki. 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania do użytkowania stojaków lub wieszaków na czyściowo na okres trwania Umowy.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia atestów PZH, kart charakterystyki produktów itp. w języku polskim dla każdego z produktów.

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