załącznik Nr 2 do siwz
Wykonawca: ......................................
......................................
......................................
tel./fax:
......................................

Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach
Al. Wł. Sikorskiego 10
26-900 Kozienice
tel.:/fax: (48) 382 87 73/ (48) 614 81 39
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (UMOWY)
Zadanie nr 1 -Środki czystości

L. p.

Przedmiot zamówienia

Producent

J. m.

Ilość

op./5 litrów

696

op./5 litr

44

op./300
ml

24

op./ 1 litra

76

op./0.5 kg

1440

op./1 litr

960

op./5 kg

400

1. Mydło w płynie do mycia rąk i ciała, pH – neutralne dla skóry,

zawiera substancje nawilżające i natłuszczające, nie wysuszające
skóry, przeznaczone dla wszystkich rodzajów skóry, o
zagęszczonej konsystencji.
2. Płyn do mycia szyb z alkoholem. Przeznaczony do wszystkich
powierzchni szklanych jak szyby, lustra, ekrany etc.
3. Pianka do golenia:
-pianka o konsystencji kremowej zmiękczająca twardy zarost,
chroniący skórę przed podrażnieniami spowodowanymi użyciem
maszynki do golenia, nie wymagająca pędzla,
-zawierająca w swoim składzie glicerynę w celu nawilżenia
skóry,
-Ph neutralne dla skóry,
-Testowana dermatologicznie na osobach z chorobami
alergicznymi skóry.
4. Szampon do mycia włosów normalnych i przetłuszczających się,
łagodny do częstego stosowania
5. Pasta do czyszczenia: kuchenek, zlewozmywaków, umywalek
itp. usuwająca rdzę, spaleniznę i inne zanieczyszczenia, nie
pozostawiając zarysowań typu SAM 90 lub równoważny
6. Mleczko do czyszczenia typu „YPLON” lub typu „Cif Cream
Lemon” lub równoważny. Usuwający bez zarysowań osady z
kamienia, mydła i tłuszczu, nadające się do powierzchni
ceramicznych, emaliowanych i z blachy kwasoodpornych.
Umywalek , zlewów i kafelków
7. Pasta samopołyskowa bez zapachu nie pozostawiająca smug typu
„błysk” lub równoważna do podłóg z tworzyw sztucznych,
lastriko i marmuru

Cena jedn. netto
zł, gr.*/

Wartość netto
zł, gr.

VAT Wartość brutto
zł, gr.
%

8. Żel do czyszczenia WC i innych urządzeń sanitarnych, żel

samoczynnie i skutecznie usuwający kamień, rdzawe plamy,
osady i inne zanieczyszczenia z ceramicznych urządzeń
sanitarnych, dezynfekujący, czyszczący, wybielający, zabijający
wszelkie zarazki typu „DOMESTOS” lub równoważny
9. Płyn do mycia naczyń – zagęszczony, z łatwością usuwający
nawet najbardziej odporny tłuszcz oraz zaschnięte resztki
jedzenia ze wszystkich naczyń kuchennych ( 1 łyżeczka płynu –
5 ml na 5 l wody/
10. Pasta BHP do mycia rąk z tłuszczów i smarów, mydlana ( bez
piasku)

11.
12.
13.

op./1 litr

360

op./5 litrów

920

op./0.5 kg

500

Mydło szare

1 szt./ 200g

192

Mydło w kostce

1 szt./ 100g 1032
op./ 10
pudełek

Zapałki

RAZEM

12
X

Cena netto /wartość/ zadania Nr 1, ze wszystkimi kosztami i opłatami dodatkowymi: …................................................................................….................….......... zł
/słownie zł: …....................................................................................................................................................................................................................…................... /.
Cena brutto /wartość/ zadania Nr 1, ze wszystkimi kosztami i opłatami dodatkowymi z …... % podatkiem..................................................................…...............zł.
/słownie zł: …...............................................................................................................................................................................................................................…........../.

.........................................
Miejscowość

............................ …..........................................................
Data

Podpis i pieczęć Wykonawcy

