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Opis Przedmiotu Zamówienia  
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Wartość netto 

w zł 

[ I x H ]

A B C D E F G H I J

1.

worki jednorazowe z tworzywa sztucznego, 

HDPE,  białe, przeźroczyste,  grubość folii 0,005 

mm, 20 l

dowolny 

producent/marka
szt. 85 100

2.

worki jednorazowe z tworzywa sztucznego, 

HDPE, czarne, grubość folii nie mniej niż 0,006 

mm, 35 l

dowolny 

producent/marka
szt. 117 570

3.

worki jednorazowe z tworzywa sztucznego, 

HDPE, czarne lub białe, grubość folii nie mniej 

niż 0,008 mm, 60 l

dowolny 

producent/marka
szt. 132 120

4.

worki jednorazowe z tworzywa sztucznego, 

LDPE, czarne, niebieskie, grubość folii 0,030 

mm, 120 l

dowolny 

producent/marka
szt. 62 770

5.

worki jednorazowe z tworzywa sztucznego, 

LDPE, czarne, niebieskie grubość folii 0,030 

mm, 160 l

dowolny 

producent/marka
szt. 45 480

6.

artykuły gospodarstwa 

domowego - zmywaki, 

gąbki, ścierki, druciaki, 

szczotki, mopy, wiadra, 

rękawice

ścierka uniwersalna
wymiary 30 x 40 cm (+/- 5 cm), skład: 60-70% 

wiskoza, 20% polipropylen, 10-20% poliester.

dowolny 

producent/marka
szt. 17 000

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

ZAŁĄCZNIK nr 1 A do Formularza Ofertowego

worki na śmieci worki na śmieci 

ARKUSZ CENOWY 

na wykonanie zadania pod nazwą:

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

Część A - ARTYKUŁY GOSPODARSTWA DOMOWEGO (higieniczne, chemiczne, do utrzymania czystości itp.)
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7. ścierka z mikrowłókna

wymiary:  35 x 35 cm (+/- 5 cm)

skład: polyamid 20-30%, polyester 70-80%,

gramatura  220-240 g/m² 

dowolny 

producent/marka
szt. 2 930

8. ścierka z mikrowłókna

wymiary:  35 x 35 cm (+/- 5 cm)

skład:  polyamid 20-30%, polyester 70-80% 

gramatura 320-340 g/m²

dowolny 

producent/marka
szt. 424

9. ścierka gąbczasta

Wykonana z celulozy, posiadająca bardzo dobre 

właściwości chłonne, wymiary  17,5 x 15,5 cm 

(+/- 1,5 cm)

dowolny 

producent/marka
szt. 580

10.
gąbka do czyszczenia,  

nierysująca powierzchni

gąbka z profilowanym uchwytem i  włókniną, 

miękka, bez materiału ściernego, do  

czyszczenia wszystkich powierzchni bez 

zadrapań, wym. 10 x 7 x 4 cm (+/-2 cm)

dowolny 

producent/marka
szt. 1 510

11. zmywak kuchenny / gąbka

dwustronna (z jednej strony gąbka, z drugiej 

powierzchnia usztywniona, służąca do 

szorowania - usuwania silniejszych zabrudzeń), 

gąbka z profilowanym uchwytem, pad szorujący 

powinien być zgrzany i dodatkowo sklejony z 

powierzchnią gąbki, o wymiarach 10 x 7 x 4 cm 

(+/- 2 cm); produkt wykonany z mocnej, chłonnej 

gąbki z włókninową warstwą do usuwania 

zabrudzeń,  

dowolny 

producent/marka
szt. 6 500

12. druciak

zbudowany ze zwiniętej spiralki, giętki, 

sprężysty, wykonany ze stali nierdzewnej, 

średnica ok. 7 cm (+/- 1,5 cm), waga  min. 30 g 

dowolny 

producent/marka
1 szt. 1 264

13.
wiadro z wyciskarką do 

mopów paskowych

wiadro z tworzywa sztucznego z wyciskarką 

lejkową - koszem, stalową rączką, pojemność 

10 - 12l, wyprofilowanie wiadra umożliwiające 

kontrolę strumienia wody

dowolny 

producent/marka

1 komplet 

(widro+

wyciskarka)

104

artykuły gospodarstwa 

domowego - zmywaki, 

gąbki, ścierki, druciaki, 

szczotki, mopy, wiadra, 

rękawice
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14. mop paskowy

mop paskowy przeznaczony do czyszczenia i 

pielęgnacji powierzchni podłogowych; 

odpowiedni do stosowania na wilgotno i na 

mokro; gramatura: nie mniej niż 130 g; materiał: 

trzpień - polipropylen, paski - poliester, bawełna, 

wiskoza; maks. temp. prania: 60°C; mocowanie: 

gwint polski

dowolny 

producent/marka
szt. 1 972

15. mop płaski z zakładkami

wykonany z przędzy bawełnianej, z zakładkami, 

wym. 50x17 cm, wzmocniony materiał bazowy 

mopa, mocowany do stelaża za pomocą 

zakładek, temperatura prania do 95°C

dowolny 

producent/marka
szt. 32

16. mop płaski z zakładkami

wykonany z przędzy bawełnianej, z zakładkami, 

wym. 40x11 cm, wzmocniony materiał bazowy 

mopa, mocowany do stelaża za pomocą 

zakładek, chłonność wody (do 350%), 

temperatura prania do 95°C.

dowolny 

producent/marka
szt. 46

17. mop płaski kieszeniowy

wykonany z mikrofibry z zakładkami, 

posiadający właściwości czyszczące dzięki 

zastosowaniu włokien z mikrofibry, wym.  40 x 

11 cm, temp. prania do 95 °C

dowolny 

producent/marka
szt. 290

18. stelaż do mopa z tworzywa sztucznego o wymiarach 40 x 11 cm
dowolny 

producent/marka
szt. 56

19. stelaż do  mopa z tworzywa sztucznego o wymiarach 50 x 13 cm
dowolny 

producent/marka
szt. 80

20. kij do mopa
uniwersalny trzonek,  kompatybilny ze stelażem 

do mopa o długości 120 -150 cm. 

dowolny 

producent/marka
szt. 36

artykuły gospodarstwa 

domowego - zmywaki, 

gąbki, ścierki, druciaki, 

szczotki, mopy, wiadra, 

rękawice
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21. wózek do sprzątania

wózek wykonany z tworzywa sztucznego, na 4 

kółkach samoskrętnych, płynni i łagodnie 

obracających się o 360°, ze zdejmowaną prasą 

do wyciskania mopów, z dźwignią ręczną;  dwa 

wiadra o pojemności 25 litrów każde, stabilne 

podwozie

dowolny 

producent/marka
1 komplet 12

22.
szczotka do zamiatania na 

kiju

szczotka do zamiatania o szerokości 40 cm, z 

gwintem do wkręcenia kija, włosie z tworzywa 

sztucznego.

dowolny 

producent/marka
szt. 244

23. kij z gwintem do szczotki 

kij drewniany/tworzywo sztuczne z gwintem, o 

długości 120-150 cm, kompatybilny ze szczotką 

z pozycji powyżej

dowolny 

producent/marka
szt. 396

24. zmiotka + szufelka

komplet z tworzywa sztucznego:  szufelka i 

szczotka zmiotka do zamiatania i usuwania 

kurzu, włosie syntetyczne

dowolny 

producent/marka
szt. 150

25.
zestaw do zamiatania - miotła 

wraz z szuflą na długim sztylu

zestaw składający się ze śmietniczki 

zintegrowanej z poręcznym kijem oraz miotły z 

wykręcanym kijem; włosie miotły wykonane z 

tworzywa sztucznego, zmiotka i szufelka 

wyposażone w długie uchwyty, umożliwiające 

wygodne użytkowanie, ergonomiczny w użyciu, 

gumowe wykończenie szufelki przylegające do 

podłoża, specjalny uchwyt do łączenia zestawu, 

wysoki tylni rant zabezpieczający wypadanie 

śmieci.

dowolny 

producent/marka
szt. 10

26.
szczotka do zamiatania - 

zamiatacz ulicowy

zamiatacz drewniany o szerokości 80 cm, z 

włosia PVC, do zamiatania parkingów, ulic, 

chodników, placów; do zamiatania suchych i 

mokrych zanieczyszczeń np. piasku, błota, liści, 

odpadów; mocowany na kij bez gwintu

dowolny 

producent/marka
szt. 20

artykuły gospodarstwa 

domowego - zmywaki, 

gąbki, ścierki, druciaki, 

szczotki, mopy, wiadra, 

rękawice
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27. kij drewniany do zamiataczy
kij drewniany do zamiataczy ulicowych z poz. 

27, bez gwintu, na wcisk, ługość 120 -140 cm.

dowolny 

producent/marka
szt. 20

28. rękawice gospodarcze

rękawice, gumowe, flokowane, wykonane z 

lateksu naturalnego; wewnętrzna powierzchnia 

rękawic pokryta flokiem bawełnianym; rozmiary 

S, M, L, XL.

dowolny 

producent/marka
szt. 1 910

29.

płyn do maszynowego 

czyszczenia dywanów: Taski 

Tapi Extract, Tapi wash, 

Teppich Shampoo

niskopieniący preparat do czyszczenia metodą 

ekstrakcyjną; do tapicerki i wykładzin 

dywanowych naturalnych i syntetycznych

JohnsonDiversey, 

Parmol Chemie, 

Kleen Purgatis 

GmbH

l 120

30.
płyn do ręcznego 

czyszczenia dywanów: Floor 

płyn do ręcznego czyszczenia dywanów, 

tapicerek meblowych i samochodowych, 

wykładzin

Gold Drop Sp. z 

o.o.
Gold Drop Sp. z o.o. l 30

31.
płyn czyszcząco-

dezynfekujący:   Domestos

zagęszczony płyn czyszcząco-dezynfekujący: 

podchloryn sodu roztwór zawierający 4,6 % 

aktywnego Cl: gęstość 1,082 g/cm3; ph 13; 

rozpuszczalny w wodzie - 5l

Unilever Polska Unilever Polska l 616

32.
płyn czyszcząco-

dezynfekujący:   Domestos

zagęszczony płyn czyszcząco-dezynfekujący: 

podchloryn sodu roztwór zawierający 4,6 % 

aktywnego Cl: gęstość 1,082 g/cm3; ph 13; 

rozpuszczalny w wodzie - 1l

Unilever Polska Unilever Polska l 616

33.
płyn uniwersalny do mycia 

powierzchni: Ajax
płyn uniwersalny  do czyszczenia podłóg 5 l

Colgate-

Palmolive
Colgate-Palmolive l 120

34.
płyn uniwersalny do mycia 

powierzchni: Ajax
płyn uniwersalny  do czyszczenia podłóg 1 l

Colgate-

Palmolive
Colgate-Palmolive l 100

chemia do prania 

dywanów 

/wykładzin/inne

artykuły gospodarstwa 

domowego - zmywaki, 

gąbki, ścierki, druciaki, 

szczotki, mopy, wiadra, 

rękawice

chemia gospodarcza 

do pokoi, łazienek i 

pomieszczeń 

ogólnodostępnych
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35.
mleczko do czyszczenia: Cif 

Cream

uniwersalne mleczko z mikrogranulkami, do 

czyszczenia wszelkich powierzchni, skutecznie 

usuwa uporczywy brud - tłuszcz, przypalenia, 

czy rdzę, zapewniający jednocześnie  ochronę 

czyszczonej powierzchni, do stosowania w 

kuchni, łazience, jak i w innych częściach domu

Unilever Polska Unilever Polska l 254

36.
granulki do udrożniania rur:  

Kret

nowoczesny środek do chemicznego 

udrożniania rur i syfonów w instalacjach 

kanalizacyjnych, samoczynnie usuwający 

wszelkie zanieczyszczenia stałe i organiczne, 

Global Cosmed Global Cosmed kg 66

37.
kostka do WC w zawieszce - 

Domestos, Bref

kostki do wc, zawieszane w specjalnych 

koszyczkach odświeżają oraz czyszczą wnętrze 

muszli, zapobiegają osadzaniu się kamienia, 

zapewniają higienę, ochronę przed osadzaniem 

się kamienia, świeżość oraz czyszczącą pianę, 

waga 50 -55 g.

Unilever Polska, 

Henkel
szt. 160

chemia gospodarcza 

do pokoi, łazienek i 

pomieszczeń 

ogólnodostępnych
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38.
kostka do WC w zawieszce - 

Domestos, Bref

kostki do wc,  zawieszane w specjalnych 

koszyczkach odświeżają oraz czyszczą wnętrze 

muszli, zapobiegają osadzaniu się kamienia, 

zapewniają higienę, ochronę przed osadzaniem 

się kamienia, świeżość oraz czyszczącą pianę, 

waga 38 - 40  g.

Unilever Polska, 

Henkel
szt. 520

39.

Proszek do prania białego i 

kolorowego: Wizir, Ariel, 

Persil

skoncentrowany proszek do prania w pralkach 

automatycznych, do pościeli białej i kolorowej, 

postać granulatu, kompozycja zapachowa, 

temperatury prania 20'-95'C , wydajność na 1 

pranie 0,07 - 0,075 g, waga opakowania  4 - 11 

kg.

P&G Proffesional, 

Henkel
kg 1452

40.
Ludwik płyn do ręcznego 

mycia naczyń

Produkt do mycia naczyń, bezbarwny, 

bezzapachowy 5 kg

GRUPA INCO 

S.A.Inco-Veritas

GRUPA INCO S.A.Inco-

Veritas
kg 4100

41.
płyn do ręcznego mycia 

naczyń
Produkt do mycia naczyń - 0,5 l

dowolny 

producent/marka
l 1970

42. płyn do płukania tkanin

nadający miękkość i puszystość płukanym 

tkaninom, oraz świeży, trwały zapach; 

zawierający składniki antystatyczne zawarte w 

płynie zapobiegające elektryzowaniu się tkanin 

jednocześnie ułatwiając prasowanie; delikatna 

formuła nie powodująca uczuleń, ani podrażnień 

skóry

dowolny 

producent/marka
l 240

43. pasta BHP 

pasta do mycia rąk detergentowo - mydlana ze 

ścierniwem i gliceryną usuwająca smar, olej, 

tłuszcz i silne zabrudzenia

dowolny 

producent/marka
kg 20

44. mydło w płynie Attis białe / antybakteryjne 0,4 - 0,5 l Gold Drop Gold Drop 1 litr 680

chemia gospodarcza 

do pokoi, łazienek i 

pomieszczeń 

ogólnodostępnych

chemia gospodarcza 

do pokoi, łazienek i 

pomieszczeń 

ogólnodostępnych
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45.

chemia gospodarcza 

do pokoi, łazienek i 

pomieszczeń 

ogólnodostępnych

mydło w płynie Attis białe/ antybakteryjne  - opakowanie 5 l Gold Drop Gold Drop 1 litr 1672

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

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć atesty PZH, karty charakterystyki produktów itp. w języku polskim dla każdego z ww. środków. 

………………………………………………………………………

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania 

Wykonawcy i składania oświadczeń woli 

w jego imieniu)

RAZEM:
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