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Załącznik nr 1 do SIWZ
OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 

Nazwa artykułu Ilość J.M. VAT
PAKIET I

1 Baterie 2032 100 szt
2 Baterie alkaliczna LR 03  1200 szt
3 Baterie LR 54 50 szt
4 Baterie  626 70 szt
5 Baterie R 41, AG 13; 2025 MN 2; 120 szt
6 Baterie R 14 alkaliczne   240 szt
7 Baterie R 20 alkaliczne 300 szt
8 Baterie R 6 alkaliczne 13000 szt
9 Baterie R 9 alkaliczne 120 szt
10 Breloczek do kluczy z polem do opisu   700 szt
11 300 szt

12 20 szt

13 10 szt

14 200 szt

15 30 szt

16 2000 szt

17 11000 szt
18 Miski plastykowe 10 l   5 szt
19 Miski plastykowe 20 l    4 szt
20 Miski plastykowe 3 l 4 szt
21 Miski plastykowe 5 l 4 szt
22 300 szt
23 40 szt

L.p
cena 
netto

wartość 
netto

wartość 
brutto

Folia aluminiowa 20 mb dł. 28cm szer.  
Pojemnik na odpady, wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, 
otwierany za pomocą pedału,wyposażony w 2 wymienne kółka,  pojemność 100-
120 litrów ( gwarancja 12 miesięcy )
Kosz na śmieci pedałowy o pojemności 50 litrów, w Wykonany z wysokiej jakości 
tworzywa sztucznego. ( gwarancja 12 miesięcy )
Kosz na śmieci pedałowy o pojemności min. 25 litrów, wysokość min. 41cm, 
wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. ( gwarancja 12 miesięcy )
Kosz na śmieci pedałowy metalowy z plastykowym wiaderkiem poj. Min. 12 litrów, 
otwierany za pomocą stopki, wyjmowany plastikowy pojemnik, antypoślizgowa 
podstawa, trwały mechanizm otwierający, średnica 25 cm, wysokość min. 41 cm, 
wykończenie połysk ( gwarancja 12 miesięcy )
Krem do rąk o przedłużonym działaniu, zawierający naturalny wyciąg z rumianku, 
działający kojąco i łagodząco. Powinien nawilżać i wygładzać skórę rąk  100 g w 
tubce   CPV 
Maszynki do golenia j. uż., dwuostrzowe, medyczne typu Gallant lub równoważny 
w kolorze dowolnym  

Odświeżacz powietrza  w aerozolu  o poj.  300 ml .
Odświeżacz powietrza  w żelu o poj.  150 g. Utrzymuje zapach około 30 dni
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24 80 szt
25 Pasta BHP a 500 g  1200 szt
26 Patyczki higieniczne a 200 szt. 100 szt
27 2  szt
28 Pojemnik plastykowy z pokrywą 1 l  z atestem do żywności  10 szt
29 Pojemnik plastykowy z pokrywą 2 l z atestem do żywności 10 szt
30 Pojemnik plastykowy z pokrywą 3 l  z atestem do żywności   10 szt
31 Ręczniki papierowe kuchenne , kolor biały, dwuwarstwowe, 48 – 50  listków 15000 szt
32 Szampon dziecięcy a 200 ml  1100 szt
33 Szczotka do mycia rąk z uchwytem  40 szt
34 Wiadro plastykowe a 20 l  6 szt

35 200 szt

36 500 szt

37 120 szt

38 120 szt

39 500 szt

40 360 szt

41 75 op.

42 150 op

43 60 szt

Oliwka dziecięca a 200 ml  Pielęgnacyjna oliwka przeznaczona dla niemowląt i 
dzieci od pierwszych dni życia. Chroni przed wysuszeniem i podrażnieniem skóry, 
nawilża i natłuszcza 

Płyn do prania ubrań kolorowych – żel  o poj. 1 litra

Wieszak drewniany bardzo wytrzymały, posiadający specjalne wycięcia do 
wieszania spódnic i swetrów, obrotowy uchwyt ułatwiający wieszanie wieszaka  
każdym kątem 
Żel do czyszczenia sanitariatów usuwający osad z rdzy, wapnia i kamienia 
moczowego do czyszczenia powierzchni odpornych na kwasy. Produkt 
zawierający: methylchloroisothiazolinone, benzisothiazolinone, dimethicone, 
methyl salycilate, PEG-2 aleamine, hydrochloric acid, opakowanie 1 kg   

Mleczko do czyszczenia o zapachu cytrynowym 0,7 l skutecznie usuwające 
zabrudzenia, nie rysujące delikatnych powierzchni Mleczko do czyszczenia 
skutecznie usuwające oporny brud i tłuszcz nie rysując powierzchni. Łatwe do 
spłukania, nie pozostawia osadu itd. i. pozostawiające świeży zapach i delikatny 
połysk ( skład: anionowy środek powierzchniowo czynny , niejonowy środek 
powierzchniowo czynny, substancje polerujące, substancje zapachowe ,
Środek do udrażniania kanalizacji (żel, płyn lub granulat) stosowany z zimną wodą 
 waga 0,5 kg lub poj. 500Ml
Proszek do czyszczenia o przyjemnym zapachu z dodatkiem związków chloru o 
pH 10, skład < 5% anionowe środki powierzchniowo czynne 
( alkilobenzenosulfonian sodu ), związki chloru,   1 kg  
Sól ochronna do zmywarek a 1 kg , sól ochronna gruboziarnista do zmywarki 
zabezpiecza przed niebezpiecznym odkładaniem się kamienia, gwarantująca 
ochronę zmywarki i naczyń.  
Tabletki do mycia naczyń w zmywarce, skuteczne od 40st., neutralizujące 
zapachy, funkcja soli, funkcja nabłyszczająca, usuwające plamy z kawy i herbaty, 
szybko się rozpuszcza, bez fosforanów, min. 50 tabletek
Płyn do czyszczenia zmywarek w butelce o pojemności 250 ml. Usuwający tłuszcz 
i osady z kamienia podczas jednokrotnego czyszczenia oraz wydłużający 
żywotność zmywarki.
Mydło w dozowniku 0,5 l przeznaczone do mycia ciała i rąk. Chroniące skórę 
przed wysuszeniem. 
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44 3300   litrów

45 520  litrów

46 250  op.
47 Szczotka  do WC   + pojemnik,  odporna na dezynfekcję 360 szt

48 200 szt

49 100 szt

50 60 szt

51 160 szt

52 400  szt

53 20 szt
54 Końcówka mopa sznurkowego ,  mop klasyczny bawełniany 150 g  40 szt
55 140 szt

Razem
PAKIET II

1 3000 op

2 110 op

3 60 op

4 Łyżka jednorazowa, dostosowana do użytku spożywczego, pakowana po 100szt. 110 op

5 60 op
Razem

Mydło w płynie   przeznaczone do mycia ciała i rąk. Chroniące skórę przed 
wysuszeniem.   
Płyn do mycia naczyń   skuteczny w stosowaniu, usuwa tłuszcz i wszelkie inne 
zabrudzenia, delikatny dla skóry rąk  
sznurek/Taśma bawełniana do zawiązywania worków foliowych, długość min. 50 
m,

Szczotka do mycia butelek, wysokiej jakości szczotka do butelek o dł min 30cm z 
wygodnym gumowym uchwytem zapobiegającym wyślizgiwaniu się oraz 
zakończona zaokrąglonym pędzelkiem lub gąbką umożliwiającym dokładne mycie 
dna butelki - CPV 36673200-1
Szczotka do szorowania ręczna „ Żelazko ,o dł. min. 12 cm wysokiej jakości, 
estetycznie wykonana uniwersalna szczotka o kształcie żelazka, z wygodna 
gumową rączką zapewniającą pewne utrzymanie szczotki w ręku 
Szczotka do zamiatania , wysokiej jakości, estetycznie wykonana winylowa miotła 
do zamiatania.   
Szczotka zmiotka z szufelką, Wysokiej jakości, estetycznie wykonana winylowa 
zmiotka
Zmywak - gąbka do zmywania dwuwarstwowa (szorująco-zmywająca z 
profilowanym uchwytem ułatwiającym trzymanie wykonany z pianki poliuretanowej 
zgrzanej z fibrą polipropylenową o wymiarach ok. 10X6x4cm 
Kij do szczotki ,wysokiej jakości, wytrzymały kij wykonany z aluminium, odporny 
na rdzewienie, dł. 140 cm,  

Kostka do WC na  490 - 500 spłukań poj. 40 g. ( pojemnik + zapas ) 

Kubek jednorazowy Pojemność 200-250ml, dostosowany do użytku spożywczego, 
do podawania zimnych napojów (min. temp. 70st.C), średnica kubka mierzona po 
górnym brzegu 7-7,5cm – musi pasować do dystrybutora, pakowany po 100szt.
Flaczarka jednorazowa, Talerz głęboki, jednorazowy o pojemności 500ml, 
dostosowany do użytku spożywczego i  podawania gorących posiłków, pakowany 
po 100szt.
Talerz płaski jednorazowy Talerz płaski, średnica około 21cm, dostosowany do 
użytku spożywczego, pakowany po 100szt.

Widelec jednorazowy, dostosowany do użytku spożywczego, pakowany po 
100szt.
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