
  Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego 

…………………………… 
(pieczęć Wykonawcy) 

…………………………….. 
         (miejsce i data) 

 

 

FORMULARZ CENOWY 

 
postępowania prowadzonego w formie zapytania ofertowego na „Dostawy środków czystości na potrzeby Zespołu Szkół Centrum Kształcenia 

Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie” 

Lp. Nazwa produktu spożywczego 
j.m. 

(kg/l/szt.
/opak.) 

Gramatura opakowania 
akceptowana przez 

zamawiającego 

Ilość 
przewidywa

na w 
kg/l/szt. 
opak. 

Cena 
jednostkowa 

netto za 
kg/l/szt./opa

k. 

Stawka 
VAT 
(%) 

Cena 
jednostkowa 

brutto za 
kg/l/szt./opa

k. 

Wartość 
łączna NETTO 

(zł) 

Wartość 
podatku VAT 

(zł) 

Wartość łączna 
BRUTTO (zł) Nazwa producenta 

kol. 6x7 kol. 5x6 kol. 9x7 kol. 9+10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 1 

Proszek do prania tkanin białych do pralek 
automatycznych o dobrych właściwościach 
piorących, od 30-95°, typu VIZIR lub produkt 
równoważny 

kg 
opakowania nie 
mniej niż 6 kg, 

30 kg 
       

 

Proszek do prania tkanin kolorowych do pralek 
automatycznych o dobrych właściwościach 
piorących, od 30-95°, typu VIZIR lub produkt 
równoważny 

kg 
opakowania nie 
mniej niż 6 kg, 

30 kg 
       

 
Kapsułki do prania tkanin białych 3 w 1, typu 
ARIEL lub produkt równoważny 

szt 
Opakowania nie 
mniej niż 30 szt. 

150 szt 
       

 
Kapsułki do prania tkanin kolorowych 3 w 1, typu 
ARIEL lub produkt równoważny 

szt 
Opakowania nie 
mniej niż 30 szt. 

150 szt 
       

 
Płyn zmiękczający do płukania tkanin, typu 
Lenor lub produkt równoważny 

litr 
opakowania  nie 

mniej niż 2 l 
20 l 

       

 
Płyn do prania typu WIREK lub produkt 
równoważny 

litr 
opakowania  nie 

mniej niż 4 l 
20 l        

 
Płyn do mycia naczyń o dobrych właściwościach 
myjących, wydajny,  typu Ludwik lub produkt 
równoważny 

litr opakowanie 5 l 300 l 
       

 
Odplamiacz płynny do tkanin, typu Vanish lub 
produkt równoważny 

litr 
opakowania  nie 

mniej niż 1 l 
5 l 

       

 
Wybielacz płynny do tkanin, opakowania nie 
mniej niż 1 l, typu ACE lub produkt równoważny 

litr 
opakowania  nie 

mniej niż 1 l 
5 l 

       

 
Żel do mycia toalet, środek myjąco 
dezynfekujący, typu Tytan lub produkt 

litr 
opakowania 

700 ml – 1000 ml 
50 l 

       



równoważny 

 
Żel do mycia toalet, środek myjąco 
dezynfekujący, typu Domestos lub produkt 
równoważny 

litr 
opakowania 

 750 ml – 1000 ml 
60 l 

       

 Palemka żel do WC,  szt.    opakowania 1 l  50 l 
       

 
Kostka zapachowa do WC z koszyczkiem i 
uchwytem do zaczepienia 

szt. 
 

50 szt. 
       

 
Kostka barwiąca do spłuczki WC, typu Kret lub 
produkt równoważny 

szt. 
 

30 szt. 
       

 
Odświeżacz powietrza – spray, typu Brise lub 
produkt równoważny 

szt. opakowanie 300 ml 30 szt. 
       

 Odświeżacz powietrza – żel, typu Ambi Pur szt. opakowania 150 g 30 szt. 
       

 

Środek do udrażniania rur stalowych i PCV w 
granulkach lub płatkach, typu KRET lub produkt 
równoważny 

kg 
opakowania 

  250 g – 1000 g 
6 kg 

       

 
Środek do udrażniania rur stalowych i PCV w 
płynie, typu KRET lub produkt równoważny 

litr 
opakowania 

 500 ml – 1000 ml 
6 l 

       

 

Płyn do mycia szyb z rozpylaczem, z alkoholem 
bez amoniaku,  typu Clin lub produkt 
równoważny 

litr 
opakowania 

 500 ml – 1000 ml 
30 l 

       

 
Płyn do mycia szyb uzupełnienie do poz.   z 
alkoholem bez amoniaku,  

litr 
opakowania 

 500 ml – 1000 ml 
50 l 

       

 
Płyn uniwersalny do mycia różnych powierzchni, 
typu Floor lub produkt równoważny 

litr opakowania 1,5 l  200 l 
       

 
Płyn do mycia kuchni – spray, typu Frosch lub 
produkt równoważny 

litr opakowanie 500 ml 10 l 
       

 
Płyn do mycia łazienek – spray, typu Frosch lub 
produkt równoważny 

litr opakowania 500ml 10 l 
       

 
Płyn do mycia kabin prysznicowych, typu Frosch 
lub produkt równoważny 

litr 
opakowania 

 500 ml – 1000 ml 
10 l 

       

 
Płyn do usuwania kamienia i rdzy - spray,  typu 
Cillit lub produkt równoważny 

litr 
opakowanie  

450 ml – 750 ml 
30 l 

       

 
Pianka aktywna do osadów z mydła i prysznice, 
typu Cillit Bang lub produkt równoważny 

litr opakowanie 600 ml 30 l 
       

 
Środek do ochrony i nabłyszczania parkietu i 
drewna, typu Sidolux lub produkt równoważny 

litr 
opakowania 

 500ml – 1000 ml 
10 l 

       

 
Płyn do ochrony i nabłyszczania powierzchni z 
PVC, typu Sidolux lub produkt równoważny 

litr 
opakowania 

 500 ml – 1000 ml  
40 l 

       

 

Mleczko do czyszczenia powierzchni 
emaliowanych, ceramicznych, chromowanych i 
tworzyw sztucznych, typu Cif lub produkt 
równoważny 

litr 
opakowanie 

 750 ml 
90 l 

       

 
Płyn do mycia paneli,  
typu Sidolux lub produkt równoważny 

szt. 
opakowania  

450 ml – 1000 ml 
30 l 

       



 
Płyn do mycia glazury, terakoty, typu Floor lub 
produkt równoważny 

litr 500 ml - 1000 ml 50 l 
       

 
Płyn uniwersalny mydło marsylskie typu DAILY 
CLEAN Super Aroma  

litr  50 l        

 

Płyn do tablic suchościeralnych (usuwa marker,  
przebarwienia powstające w wyniku 
długotrwałego użytkowania tablicy) 

litr 
Opakowanie 150-

500 ml 
50 szt        

 
Mydło antybakteryjne w płynie, wydajne o 
przyjemnym zapachu 

litr opakowanie 5 l 80 l 
       

 Mydło w kostce szt. 
opakowanie  

90 g 
30 szt.        

 Mydło w płynie z dozownikiem  litr 
Opakowanie 300 – 

500 ml 
15 l        

 
Płyn do prania tapicerek, dywanów, typu 
VANISH lub produkt równoważny 

litr 
opakowania 

 450 ml - 1000 ml 
10 l 

       

 

Preparat czyszczący do mebli w sprayu o 
przyjemnym zapachu, przeznaczony do 
czyszczenia mebli oraz sprzętu biurowego, do 
wszystkich typów powierzchni, typu Pronto lub 
produkt równoważny 

szt. 
opakowanie 

 250 ml, 
15 szt. 

       

 Ścierka do podłogi, klasyczna, biała, gruba szt. 
 

10 szt. 
       

 
Ściereczki domowe uniwersalne do użycia na 
mokro i na sucho,  

opak. 
1 opakowanie 

 = 3 szt. 
20 opak. 

       

 
Ścierki uniwersalne, miękkie, typu Prima lub 
produkt równoważny 

opak. 
1 opakowanie 

 = 10 szt. 
90 opak. 

       

 Ściereczki z mikrofibry 29*16 cm Szt.  40 szt        

 
Zmywak kuchenny – gąbka kuchenna z  
nakładką ścierną  (duże), typu Prima lub produkt 
równoważny 

szt. 
 

500 szt. 
       

 Zmywak spiralny ze stali nierdzewnej szt. 
 

40 szt.  
       

 
Worki na śmieci wykonane z tworzywa 
sztucznego o pojemności 35 l , wytrzymałe, 
wykonane z LDPE,  

rolka 
rolka 

 (1 rolka = 50 szt.) 
180 rolek 

       

 
Worki na śmieci wykonane z tworzywa 
sztucznego o pojemności 120 l , wytrzymałe, 
wykonane z LDPE,  

rolka 
rolka  

(1 rolka = 10 szt.) 
180 rolek 

       

 Rękawiczki lateksowe uniwersalne, opakowanie  opak. (1 opak. = 100 szt.) 20 opak. 
       

 Rękawiczki nitrylowe uniwesralne, opakowanie opak (1 opak. = 100 szt.) 20 opak.        

 Rękawiczki gumowe gospodarcze para 
 

30 par 
       

 
Rękawice robocze – mocne, do prac 
gospodarsko-remontowych 

para 
 

200 par 
       

 
Rękawiczki powlekane gumą Wampirki, 
standard 

para 
 

300 par 
       



 
Papier toaletowy jednowarstwowy, 
makulaturowy, kolor dowolny 

szt. 
 

1300 szt. 
       

 
Papier toaletowy biały, bezzapachowy,  
3- warstwowy, miękki i delikatny 

szt. 
 

100 szt. 
       

  Zmywacz do podłóg Cleanlux litr 
opakowania  

500 ml – 1000 ml 
10 l 

       

 
Ręcznik papierowy w rolce, 100% celulozy, do 
kontaktu z żywnością, posiadający atest PZH, 
wytrzymały, długi, typu Foxy Cartapaglia 

opak. 
opakowania 
 po 2 rolki 

300 opak. 
       

 

Wkłady ręcznikowe kolor dwowolny, 
jednowarstwowe, makulaturowe wymiary 
ręcznika rozłożonego 23 x 25 cm, złożonego 
11,5 x 25 cm, karton zawiera 4000 szt. 

ręczników (20 pakietów po 200 szt.), posiada 

certyfikat PZH 

karton  
40 

kartonów 
       

 
Tabletki do zmywarki - świeży zapach, 
samorozpuszczalna folia, usuwanie tłuszczu, ,  
typu Finish lub produkt równoważny,  

szt. 
opakowanie nie 

mniej niż 40 tabletek 
600 szt. 

       

 
Płyn dezynfekujący, odtłuszczający ze 
spryskiwaczem, usuwający bakterie i tłuszcz, 
typu Meglio lub produkt równoważny, 

litr 
opakowania po 

750ml  
30 l 

       

 
Woreczki jednorazowe śniadaniowe, wykonane 
z folii HDPE, łatwo się otwierają, bardzo dobra 
jakość,  rozmiar 14/4/32 

opak. 
1 opakowanie  

= 1000 szt. 
70 opak. 

       

 

Woreczki jednorazowe „z uszami”, wykonane z 
folii HDPE, łatwo się otwierają, bardzo dobra 
jakość, rozmiar 25x45 

opak. 
1 opakowanie 

 = 100 szt. 
45 opak.        

 Folia aluminiowa Opak. 
1 opakowanie = 20 

m 
50 opak.        

 Folia spożywcza Opak. 
1 opakowanie = 20 

m 
50 opak.        

 Papier do pieczenia Opak. 
1 opakowanie = 20 

m 
50 opak.        

 Serwetki gastronomiczne 15x15 opak. 
opakowanie  
po 500 szt. 

60 opak. 
       

 Serwetki bankietowe  opak. 
opakowanie 
 po 20 szt. 

40 opak.        

 Sól do zmywarki kg 
opakowania  
1 kg – 4 kg 

10 kg        

 Szczotka do szorowania (mała ryżowa) Szt.   5 szt.        

 Szczotka do WC z podstawką Szt.  40 szt.        

 Szczotka do zamiatania z szufelką (zmiotką) Szt.  15 szt        

 
Szczotka do zamiatania – oprawa drewniana, 
włosie plastikowe, uniwersalna, długość 40 cm 

szt.  20 szt.        



 
Końcówka syntetyczna do mopa – uniwersalna 
pasująca do standardowych kijów drewnianych 

szt.  25 szt.        

 
Końcówka do mopa płaskiego z mikrofibry 40*15 
cm 

szt  6 szt        

 Końcówka do mopa do zamiatania 80*12 cm szt  12 szt        

 Wkład do mopa płaskiego MERIDA 51 * 17,5 cm Szt.  5 szt        

 Wkład do mopa płaskiego MERIDA 41 *12,5 cm szt  40 szt        

 
Kije drewniane pasujące gwintem do mopa i 
szczotek  

Szt.  15 szt.        

 
Wiadro do mopa pasujące wyciskaczem do 
mopa z końcówką syntetyczną , ok. 12 l 

Szt.   20 szt        

 
Pad do szorowarki Karcher BDS/190 C czarny 
do szorowania 

Szt.  10 szt.        

 
Pad do szorowania Karcher BDS 33/190 C biały 
do polerowania 

Szt.  10 szt.        

 Płyn do do myjki do okien Karcher RM 503  Opak.  
! opkaowanie = 500 

ml 
30 opak.        

 Kosz plastikowy na śmieci 35 l z klapka uchylną Szt.  30 szt        

 Ociekacze na sztućce Szt.  5 szt.        

 Płyn nabłyszczający do zmywarki litr 
opakowania 

 500 ml – 1000 ml 
12 l        

 Płyn do czyszczenia  zmywarki litr 
opakowania  

250 ml – 1000 ml 
10 l        

 
Odkamieniacz do czajnika, zmywarki typu DIX 
odkamieniacz  

litr  5 l        

 

Krochmal w płynie do krochmalenia ręcznego i w 
pralkach automatycznych, o przyjemnym 
zapachu,  

litr 
opakowania nie 
mniej niż 500 ml 

5 l 
       

 
BAKTOSAN – antybakteryjny płyn do 
dezynfekcji powierzchni w gastronomii 

litr  6 l        

 

Alkosept  70 – dezynfekujący płyn o działaniu 
bakterio-,  grzybo- i wirusobójczym gotowy do 
użycia, przeznaczony do higienicznej i 
chirurgicznej dezynfekcji rąk oraz do dezynfekcji 
powierzchni i urządzeń mających oraz 
niemających kontaktu z żywnością, 
niepozostawiający białych śladów na 
powierzchniach, bez przecierania  

litr Opakowanie 5 l 300 l        

 
TENZI Top Efejt DIAM (antypoślizgowy) do 
mycia podłóg sal gimnastycznych 

litr  6 l        

 Worki do odkurzacza Karcher T 10/1 Szt.  40 szt        

 Worki do odkurzacza Karcher NT 35/1ECO Szt.  8 szt        



 Worki do odkurzacza Karcher T201 Szt.  16 szt        

 Worki do odkurzacza Karcher 361 ECO Szt.  16 szt        

 Worki do odkurzacza Zelmer Z34 Claris Twix Szt.  16 szt        

 Worki do odkurzacza Zelmer Odyssey Szt.  20 szt        

 
Worki do odkurzacza Amica FEN TURBO HEPA 
13 Filter 

Szt.  16 szt        

 Worki do odkurzacza Amica MPPB02K Szt.  12 szt        

 
Worki do odkurzacza Elektrolux FQUIPT Model 
EQ20 

Szt.  16 szt.        

 
Worki do odkurzacza przemysłowego VANDER  
VOP700 1600W 

Szt.  40 szt.        

  

  

   

RAZEM 
   

  

Razem wartość netto słownie: ………………………………………………………………….. 

 

Razem wartość podatku słownie: ………………………………………...…………………….. 

 

Razem wartość brutto słownie: …………………………………………..…………………….. 

 
 

 

 

 

…… ……………………… 
(podpis upoważnionego przedstawiciela)  


