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PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA (UMOWY)

Zadanie nr 3 -  Super koncentraty wraz z urządzeniami dozującymi

L. p. Przedmiot zamówienia Producent J. m. Ilość
Cena jedn. netto

zł, gr.*/
Wartość  netto

zł, gr.
VAT
%

Wartość  brutto
zł, gr.

1. Środek myjąco – pielęgnujący do mycia podłóg w tym podłóg 
zabezpieczonych akrylanami Skład: Poniżej 5% niejonowe 
środki powierzchniowo czynne, 5-15% anionowe środki 
powierzchniowo czynne,  2-5% etoksylowany alkohol 
tłuszczowy ph 8,5 koncentrat, opakowania – butelka 1L
kolor – lekko fioletowy, zalecane stężenie roztworu roboczego –
0,1% wydajność 1 litra koncentratu – 1000 l roztworu 
roboczego, możliwość stosowania automatycznego dozownika 

litr 432

2. Środek czyszczący do wszystkich powierzchni zmywalnych 
/glazura, meble, powierzchnie laminowane, lamperie etc/ w tym 
do powierzchni błyszczących /szyby, lustra, przeszklenia/. 
Poniżej 5% anionowe środki powierzchniowo czynne 15-30% 
niejonowe środki powierzchniowo czynne 10-20% propan 2-ol 
ph 5,5 koncentrat, opakowania – butelka 1L kolor – niebieski 
zalecane stężenie roztworu roboczego – 0,2%, wydajność 1 litra 
koncentratu – 500 l roztworu roboczego, możliwość stosowania 
automatycznego dozownika

litr 444

3.  Środek czyszczący do urządzeń sanitarnych 5-15% niejonowe 
środki powierzchniowo czynne, 10-20% kwas amidosulfonowy,
10-20% etoksylowany alkohol tłuszczowy, 1-5% kwas 
cytrynowy, ph 1,1 koncentrat opakowania – butelka 1L kolor – 
czerwony, zalecane stężenie roztworu roboczego – 0,2% 
wydajność  -500l  roztworu roboczego.

litr 468

4. Środek do wszystkich wodoodpornych podłóg /wykładziny 
sztuczne PCV, naturalne, posadzki kamienne i ceramiczne/ w 
tym zabezpieczonych akrylanami. Myje i konserwuje posadzkę 
w jednym cyklu pracy. Produkt silnie zapachowy – pozostawia 

litr 24



długo utrzymujący się zapach świeżości. Stężenie robocze 
produktu – 0,5% Skład: <5% anionowe i niejonowe środki 
powierzchniowo czynne, 1-2% butoksypropanol, 1-2% 
etoksylowany alkohol tłuszczowy. Zawiera kompozycję 
zapachową: limonene, citronellol, coumarin. Zawiera polimery 
jako składnik pielęgnujący, nie zawiera mydła Płyn koloru 
zielonego Gęstość – 1 g/ml, Zawiera polimery jako składnik 
pielęgnujący Ph 7,5 /koncentrat/ Posiada atest PZH Dozowanie 
automatyczne.

RAZEM X

Wykonawca zobowiązany jest pod rygorem odrzucenia oferty do użyczenia i zamontowania w miejscach wskazanych przez 
Zamawiającego, na czas trwania umowy, urządzeń dozujących: stacjonarne urządzenie dozujące przystosowane do trzech produktów, 
zawiera trzy litrowe butelki do napełniania super koncentratami, umożliwia przygotowanie roztworów roboczych w stężeniu od 0,1% do 5%, 
trzy moduły umożliwiające szybkie napełnianie wiader i butelek ze spryskiwaczami  do zaoferowanych super koncentratów w ilości: 20 sztuk.

Dozowniki są własnością Wykonawcy i po terminie, w którym strony przestaną być związane umową, podlegają zwrotowi i 
demontażowi przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko.

Cena netto /wartość/ zadania Nr 3, ze wszystki6mi kosztami i opłatami dodatkowymi: …..................................................................................................................  zł
/słownie zł: ….............................................................................................................................................................................................................................................   /.

Cena brutto /wartość/ zadania Nr 3, ze wszystkimi kosztami i opłatami dodatkowymi z  …... % podatkiem.....................................................................................zł. 
/słownie zł: …............................................................................................................................................................................................................................................../.
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