
Załącznik nr 1 
OFERTA WYKONAWCY 

Nazwa Wykonawcy: 

Adres Wykonawcy: 

Nr telefonu: 
E-mail: 

skierowana do: 
POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce 

Nawiązując do zapytania ofertowego na dostawę  środków i sprzętu do utrzymania czystości dla 
Politechniki Świętokrzyskiej 

Część  I - dostawa środków czystości 

A. Cena netto PLN 

(słownie złotych  

B. Podatek od towarów i usług VAT % PLN 

(słownie złotych  

C. Kwota brutto (A+B)	 PLN 

(słownie złotych  

Część  II - dostawa sprzętu do utrzymania czystości  

A. Cena netto PLN 

(słownie złotych  

B. Podatek od towarów i usług VAT % PLN 

(słownie złotych  

C. Kwota brutto (A+B)	 PLN 

(słownie złotych  

(czytelny podpis osoby składającej ofertę) 



Załącznik la 
ZESTAWIENIE IOLOŚCIOWO - WARTOŚCIOWE 

Wykonawca: 

Adres: 

Nr Tel.: 

Nr Faksu 

E-mail: 

Część  II — dostawa sprzętu do utrzymania czystości 

l.p. 
Nazwa towaru Jednostka 

miary 

Planowana 
ilość  do - 

zamowienia 

Zaoferowany 
rodukt 

producent 

Cena 
jednostkowa 

netto 

Cena 
jednostkowa 

brutto 
Wartosc netto Wartosc brutto 

I 2 4 5 

I Rękawice gumowe gospodarcze flokowane wielokrotnego użytku miękkie 
elastyczne chroniące skórę  rąk przed detergentami i środkami chemicznymi typu 
GOSFLOW - DRAGON 

par 2000 

2 Rękawice gumowe nitrylowe, kwasoodporne, z wyściółką  bawełnianą  „ klasa 
bezpieczeństwa 3, (rękawice typu Vileda Heayy Weight) 

par 250 

3 Szczotka do zamiatania w oprawie drewnianej z gwintem, włosie mieszane, rozmiar 
400 mm, 

szt. 120 

4 Kij do szczotki drewniany z gwintem, dł  150 cm, szt. 150 

5 Zmiotka + śmietniczka plastikowa z gumą  „ włosie mieszane. Długość  szczotki z 
rączką  o wymiarze nie mniejszym niż  23 cm w ciemnych kolorach 

kpi 300 

6 Szczotka do zamiatania — ulicówka, z gwintem, oprawa drewniana, włókno 
plastikowe 40 cm., 

szt. 30 

7 Szczotka Sorgo szt. 30 

8 Ścierka do podłogi z mikrofibry wymiary 50x70 cm. szt. 200 

9 Wiadro plastikowe 15 I bez pokrywy (plastik twardy), typu Plafor szt. 20 

10 Szczotki do WC plastikowe — bez pojemników szt. 30 

11 Grabie do liści metalowe szt. 10 
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Jednostka 
miary 

Planowana 
ilość  do 

zamówienia 

Zaoferowany 
produkt - 
producent 

Cena 
jednostkowa 

netto 

Cena 
jednostkowa 

brutto 
Wartosc netto Wartosc brutto 

l.p. 

Nazwa towaru 

4 5 
I 2 

szt. 700 
12 Druciak spiralny metalowy waga minimum 40 g, 

13 Gąbka do zmywania kredy z tablic szkolnych o wymiarach nie mniejszych niż  18x10 

cm. 

szt. 50 

14 Kij aluminiowy 1,4 m zaopatrzony w uchwyt z tworzywa o długości ok. 13 cm szt. 10 

15 Stelaż  do mopa płaskiego bawełnianego z uszami 40cm - wykonany z polipropylenu 

posiadający 2 zapinki do mocowania na nim mopów płaskich z tzw. „ uszami 

trapezowymi" oraz przycisk nożny pozwalający na szybkie składanie stelaża i 

bezdotykowe wyżymanie mopa płaskiego z tzw. „uszami" w wyciskarce 

szt. 30 

16 Mop supełkowy płaski MERIDA z „uszami trapezowymi" przeznaczony do mycia i 
dezynfekcji powierzchni oraz mopowania na sucho o wymiarach 40 x 11 cm 

posiadający tzw. „uszy" pozwalające mocować  go na stelażu z zapinkami do mopów 

i bezdotykowe wyżymanie w wyciskarce - symbol SKP 140 płaskich 

szt. 200 

17 Mop supełkowy płaski MERIDA 50 x 13 cm. Symbol SOP 150 szt. 60 

18 Stelaż  do mopa płaskiego bawełnianego z uszami 50cm - wykonany z polipropylenu 

posiadający 2 zapinki do mocowania na nim mopów płaskich z tzw. „uszami 

trapezowymi" oraz przycisk nożny pozwalający na szybkie składanie stelaża i 

bezdotykowe wyżymanie mopa płaskiego z tzw. „uszami" w wyciskarce 

szt. 30 

19 Końcówka — mop supełkowy sznurkowy zapas okrągły wykonany z bawełny dobrze 

wchłaniający wodę, np. YORK MIDI do mycia płytek, linoleum, terakoty. 
szt. 10 

20 Gąbki do mycia naczyń  z warstwą  szorującą  pakowane po 5 szt. Op. 400 

21 Szczotka do WC z ergonomiczną  rączką  pokrytą  gumowym tworzywem, z 

plastik pojemnikiem 

szt. 200 

22 Ścierki do podłogi 60x70cm bawełniane, białe, dobrze wchłaniające wodę  szt. 1200 

23 Ścierka do kurzu uniwersalna z mikrofibry 40x40cm, o właściwościach 

antystatycznych i antybakteryjnych gramatura 220 g. 

szt. 1200 

24 Ścierka do kurzu uniwersalna z mikrofibry pakowane po 4 szt. wym. 40x40 szt. 250 

25 Ścierka ostra dwustronna obszywana utwardzona technologicznie wykonana z 

bawełnyl2xl6cm 

szt. 1400 

26 Worki papierowe do odkurzacza ProS 10 pakowane po5 szt. op. 100 

27 Worki papierowe do odkurzacza ProS I pakowane po 5 szt. op. 70 

28 Worki papierowe do odkurzacza Karcher MV4 1.348-111.0 pakowane po 4 szt. op. 30 
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„P. 
Nazwa towaru Jednostka 

miary 

Planowana 
ilość  do 

zamówienia 

Zaoferowany 
produkt - 
producent 

Cena 
jednostkowa 

netto 

Cena 
jednostkowa 

brutto 
Wartość  netto Wartość  brutto 

I 2 4 5 

29 Worki do odkurzacza Profi 5.1 op. 5 szt. 50 Op. 

30 Filtr papierowy KARCHER lŹ-K16 T7/1 op. 1 szt. 30 szt. 

31 Filtr HEPA profi 5 

32 Kolorowe worki na odpady segregowane LDPE O dużej wytrzymałości, grubość  co 
najmniej 36 mikronów, pojemność  160 I. do pojemników o poj. 1201, żółty, niebieski, 
zielony. 

szt. 5 

rolka 5000 

33 Worki na śmieci foliowe LDPE 801. op. 10 szt. 

34 Worki flizelinowe do odkurzacza Karcher NT 361 eco 

35 Worki na śmieci LDPE 35 I mocna folia op. 50 szt., zgrzew płaski., 

36 Worki na śmieci LDPE 60 I mocna folia op. 10 szt.; grubość  minimum 3Op (0,03mm) 
zgrzew płaski., 

37 Worki 70x110 cm na gruz budowlany LDPE o dużej wytrzymałości pojemność  110- 
120 1, grubość  minimum 50p (0,05mm)., przetestowana wytrzymałość  na działanie 
czynników mechanicznych, zgrzew płaski 

Op. 1000 

szt. 10 

rolka 3000 

rolka 5500 

szt 5000 

Łączna wartość  oferty: słownie złotych: 

Wartość  netto:  

Podatek VAT 

Miejscowość, data Podpis l4ykonawcy 
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Wykonawca: 

A dres." 

Nr Tel.." 

Nr Faksu 

E-mail." 

ZESTAWIENIE ILOŚCIOWO - WARTOŚCIOWE 
Załącznik ła 

Część  I — dostawa środków czystości 

I.p. 

Nazwa towaru Jednostka 
miary 

Planowana 
Hość  do 

zamowienia 

Zaoferowany 
produkt - 
producent 

Cena 
. jednostkowa 

netto 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Wartość  
netto 

Wartość  
brutto 

I - 2 3 4 

I Preparat na bazie polimerów do nabłyszczania podłóg, FLOREX BŁYSK Op. 5 I. szt. 30 

2 Proszek do czyszczenia zIew i urządzeń  sanitarnych Proszek IZO szt. 300 

3 Środek do udrażniania rur kanalizacyjnych op. 1000 g. szt. 80 

4 Zmywacz do usuwania zniszczonych polimerowych warstw ochronnych, 
opakowanie 5 L Zmywacz FLOREX M. 

szt. 400 

5 Preparat do mycia kabin prysznicowych z rozpylaczem, Op. 0,5 I płyn BARLON szt. 250 

6 Płyn do mycia sanitariatów BARLON S-8 op. 5 I. szt. 450 

7 Uniwersalny płyn do mycia powierzchni drewnianych, lakierowanych, ceramicznych i 
z tworzyw sztucznych o poj. 5 1, FLORIN BARLON. 

szt. 60 

8 Preparat do ochrony i nabłyszczania podłóg PCV i linoleum SIDOLUX poj. 0,5 I szt. 250 

9 Koncentrat do mycia powierzchni zmywalnych np. mebli BARLON Z-5 op. I I. szt. 350 

10 Mleczko do czyszczenia zabrudzeń, CIF Op. 750ml. szt. 250 

11 Płyn do mycia okien, szyb i luster, ze spryskiwaczem, o poj. 750 ml - płyn LUDWIK szt. 850 

12 Żel, do dezynfekcji WC, na bazie chloru posiadający zezwolenie na obrót 
preparatem biobójczym, ATOS ZEL poj. 0,75 I. 

szt. 2000 

13 Balsam do konserwacji skóry op. 150ml LIMAX szt. 10 

14 Środek do czyszczenia, pielęgnacji i nabłyszczania mebli w sprayu pleclge „ o poj. 
250 - 345 ml 

szt. 300 



15 Uniwersalny proszek do prania tkanin w pralkach automatycznych op. 2 kg. szt. 60 

16 Skoncentrowany środek do maszynowego czyszczenia wykładzin i tapicerki nisko 
pleniący op. 0,5 I 

szt. 20 

17 Mydło toaletowe do codziennej pielęgnacji skóry, 100 g. mydło LUKSJA szt. 5200 

18 Pasta BHP MAXPRO do mycia rąk o przyjemnym zapachu op.500 g. szt. 850 

19 Krem ochronny do rąk łagodzący zawierający keratynę/witaminę  B, E Op. 100 ml.. szt. 600 

20 Mydło w płynie o właściwościach antybakteryjnych „ zapachowe, gęsta 
konsystencja, przebadane dermatologicznie, z zawartością lanoliny op. 5 I. 
Posiadające atest PZH. 

szt. 600 

21 Balsam do mycia naczyń  CYTRUS GOLG DROP o poj. 500 ml. szt. 500 

22 Preparat do czyszczenia i konserwacji powierzchni ze stali nierdzewnej „ stosowany 
do wind, klamek, listew ozdobnych, balustrad, spray op. 500 ml ALFA BARLON 

szt. 80 

23 Krążek zapachowy, neutralizujący zapachy w toalecie DABEX w koszyku szt. 200 

24 Wkłady zapachowe do pisuaru MERIDA symbol MKXO5 szt. 270 

25 Płyn do odświeżania powietrza OP-1, opakowanie 5L szt. 50 

26 Środek do usuwania tłustych spieczonych zabrudzeń  z różnego rodzaju powierzchni 
i przedmiotów, tj. piekarników, ruszt, płyt grzewczych, ATMOS GRILL BARLON o 
poj. 500 ml ze spryskiwaczem. 

szt. 300 

27 Środek do maszynowego czyszczenia posadzek typu Pulastic w hali sportowej z 
kleju stosowanego przez piłkarzy ręcznych efektywnie usuwający wszystkie typy 
klejów,. Opakowanie 101 FLORINAM PLUS 

szt. 10 

28 Odkamieniacz. Kwaśny płyn myjący Kaik — środek do czyszczenia urządzeń  
sanitarnych i usuwania osadów wapiennych o poj. li. 

szt. 70 

28 Preparat alkoholowy przeznaczony do dezynfekcji rąk o przedłużonym działaniu 
bakteriobójczym. Opakowanie jednorazowe o poj. II. przeznaczone do dozowników 
dezynfekcyjnych MERIDA symbol MAD 351 

szt. 100 

29 Uniwersalny płyn do mycia ścian, podłóg i glazury FLOOR firmy GOLD DROP, 
opakowanie 5 I. 

szt. 400 

30 Tabletki do zmywarek LUDWIK op. 50 szt. op. 5 

31 Płyn nabłyszczający do zmywarek Ludwik poj. 750 ml szt. 4 

32 Sól ochronna do zmywarek Ludwik Op. 1,5 kg op. 3 

33 Mydło w płynie glicerynowe z dozownikiem, przebadane dermatologicznie, 
posiadające atest PZH op. 250 ml. 

szt. 450 

Łączna wartość  oferty: 

 

słownie złotych: 

 

  



Wartość  netto: Podatek VAT:  

Miejscowość, data Podpis JJj"konawcy 
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