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załącznik nr 2 do umowy nr ../MDK/2012 

 

 

WYCENIONY WYKAZ TOWARÓW 

 

 

L.p Nazwa towaru j.m. Ilość Cena jedn. 

Brutto w zł 

Wartość 

brutto w zł 

1 Płyn do mycia podłóg „Flor”, 

w poj. 5l. 

szt. 43   

2 Płyn do mycia paneli „Sidolux” 

w poj. 0,75 

szt. 30   

3 Płyn do mycia szyb „Clin”  w 

poj. 0,5l. 

szt. 72   

4 Płyn do mycia naczyń „Gold 

Drop” w poj. 5l. 

szt. 15   

5 Płyn do mycia w.c. „Tytan” 

eco”w poj. 5l. 

szt. 14   

6 Płyn do mycia kabin 

prysznicowych „SINLUX” w 

spreyu, 

 

szt. 

 

36 

 

 

 

 

7 Mydło antybakteryjne z 

dozownikiem w płynie „biały 

jeleń”, o,5l 

 

szt. 

 

15 

 

 

 

 

8 Mydło antybakteryjne w 

płynie, w poj. 5l. o zapachu 

owocowym 

 

szt. 

 

10 

 

 

 

 

9 Żel do mycia w.c. „Sansed”, w 

poj. 0,75l. 

szt. 100   

10 Płyn do mycia glazury w 

spreyu „Sinolux”, w poj. 0,6l. 

szt. 10   

12 Mleczko do mycia sanitariatów 

„Dix”, w poj. 0,55l. 

szt. 60   

13 Papier toaletowy biały „Mola”, 

po 8 rolek w paczce 

paczka  38   

14 Papier toaletowy szary „Maxi”, 

po 6 rolek w paczce 

paczka 300   

15 Ręcznik papierowy biały typu 

zz  

paczka 480   

16 Ręcznik papierowy w rolce 

„Mola” 

szt. 144   

17 Mop sznurkowy średni 250g – 

końcówka 

 

 

szt. 

 

24 

 

 

 

 



18 Mop płaski sznurkowy 

warkocz 500g- końcówka 

szt. 4   

19 Rękawice lateksowe L po 100 

szt. w paczce 

paczka  6   

20 Rękawice gumowe L (1 para w 

paczce) 

paczka 36   

21 Worki na śmieci 35l. (po 20 

szt. w rolce) 

rolka 108   

22 Worki na śmieci 60l. (po 20 

szt. w rolce) 

rolka 96   

23 Worki na śmieci 120l. (po 10 

szt. w rolce) 

rolka 54   

24 Worki na śmieci 180l. (po 10 

szt. w rolce) 

rolka 4   

25 Ścierki do podłóg szare szt. 32   

26 Ścierki do kurzu z mikrofibry szt. 48   

27 Celuloza (czyściwo) do szyb rolka  10   

28 Gąbka kąpielowa szt. 20   

29 Pasta do parkietu „Agata”  

450g. 

 

szt. 

 

10 

  

30 Środek do udrażniania rur 

„Kret”, zel 1kg 

szt. 8   

31 Pasta do linoleum „Sidolux', 

poj. 0,75l. 

szt. 10   

32 Płyn do mycia linoleum 

„Sidolux, poj. 0,75l 

szt. 3   

33 Kostki zapachowe do w.c. z 

zawieszkami „Dix” 

szt. 160   

34 Płyn do prania dywanów i 

tapicerki „Wanish”, poj. 0,5l 

szt. 9   

35 Wiadro plastykowe z 

wyciskaczem do mopa, poj. 

15l. 

 

szt. 

 

8 

 

 

 

 

36 Odświeżacz powietrza w 

spreyu, poj. 0,6l - Remix 

szt. 10   

37 Proszek do prania „Rex” 

0,30kg 

kg. 20   

38 Płyn do mycia stali 

nierdzewnej „Remix stal”, poj. 

0,5l 

szt. 6   

39 Szczotka do zamiatania 

podłogi (z kijem drewnianym) 

szt. 14   

 

40 Gąbki ostre do mycia naczyń szt. 40   



(dwustronne) 

41 Ścierki do wycierania naczyń szt. 12   

42 „Muchozol ”, - Bros poj. 0,3l. szt. 6   

43 Preparat p/mrówkom Bros szt. 3   

44 Wiadro z mopem Vileda poj. 

15l. 

szt. 1   

45 Worki do odkurzacza 

„Elektrolux” 

szt. 50   

46 Worki do odkurzacza „Zelmer” szt. 60   

47 Ściereczki nawilżone do 

tapicerki 

paczka 10   

48 Ściągaczka do mycia okien 

45cm 

szt. 6   

49 Środek do czyszczenia i 

konserwacji marmoleum 

„Corridor Daily S-780” 

 

litr 

 

20 

 

 

 

 

50 Środek do czyszczenia i 

konserwacji marmoleum 

„Corridor Crystal S-735 

 

litr 

 

10 

 

 

 

 

51 Środek do mycia marmoleum 

„Polymerloser G-24” 

litr 10   

52 Środek do czyszczenia mebli 

„Pronto” w spreyu 

szt. 50   

                                                                                                            RAZEM:  

 

 

 

 

  Podpis i pieczęć Wykonawcy 

 

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


