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Nazwa przedmiotu 

zamówienia - asortyment
Opis przedmiotu zamówienia Jedn. Miary Ilość

x x x 1

1. Ręczniki papierowe

typ ZZ, wymiary 23x25 mm, wykonany z makulatury, 

wodoutwardzony, żywicowany, ilość warstw – 1, gramatura – 

40 g/m2, ilość listków w kartonie - 4000 sztuk, kolor biały karton 48

2. Ręczniki papierowe

typ ZZ, wymiary 23x25 mm, wykonany z 100% celuloza. Kolor: 

biały. Rodzaj; soft. Gramatura: 2x19 g/m2. Ilość warstw: 2. 

Wodotrwały, gofrowany. Ilość listków w kartonie: 3000 sztuk. karton 2

3. Papier toaletowy
Wykonany z makulatury, ilość warstw – 1, średnica – 9-10 cm, 

dł. rolki – 25 m, w małej rolce, szary, 
rolka 2112

4. Serwetki gastronomiczne wymiary 15x15 cm, 500 szt. w opakowaniu, kolor biały opak. 132

5. Worki na śmieci 
Pojemność 35l symbol grubości LDPE 25 mikronów, czarne w 

rolce po 15 szt. rolka 190

6. Worki na śmieci 
Pojemność 120l symbol grubości LDPE 30 mikronów, czarne w 

rolce po 25 szt.
rolka 25

7.
Płyn do WC typu Domestos 

lub równoważny

zagęszczony płyn czyszcząco-dezynfekujący, także do 

zanieczyszczen organicznych, zapobiega powstawaniu 

kamienia do stosowania bezpośrednio na powierzchnie, jak i w 

rozcieńczeniu,

ma właściwości wybielające, grzybobójcze, bakteriobójcze -  w 

opakowaniu z tworzywa sztucznego (butelka) o poj. 750 ml

szt 66

8.
Krem ochronny do rąk typu "Cztery 

Pory Roku"  lub równoważny

glicerynowy krem do rąk i paznokci,  silnie nawilżający i 

ochronny. W tubce o pojemności 130 ml. tubka 275

9.
Mydło w płynie typu "Biały 

Jeleń" lub równoważne

Hipoalergiczne mydło naturalne w płynie do codziennej 

pielęgnacji skóry wrażliwej ze skłonnością do alergii, zawiera 

naturalne składniki, nie podrażnia skóry oraz skutecznie usuwa 

zabrudzenia, przyjazne dla środowiska. W opakowaniu 

plastikowym z pompką o poj. 500 ml.

szt. 54

10.
Mydło w płynie typu "Biały 

Jeleń"  lub równoważne

Hipoalergiczne mydło naturalne w płynie do codziennej 

pielęgnacji skóry wrażliwej ze skłonnością do alergii, zawiera 

naturalne składniki, nie podrażnia skóry oraz skutecznie usuwa 

zabrudzenia, przyjazne dla środowiska. W karnistrze 

plastikowym o poj. 5 l.

szt. 66

11.

Mydło antybakteryjne w 

płynie typu AS lub 

równoważne 

środek myjący, przeznaczonym do codziennego użytku o 

neutralnym pH. Zawiera środek antybakteryjny z dodatkiem 

gliceryny, posiada własności nawilżające i 

natłuszczające.Mydło w karnistrze plastikowym o poj. 5l.

szt. 12

12.

Płyn do czyszczenia szyb 

typu Clin spray lub 

równoważny

Środek do czyszczenia szklanych powierzchni, okien z 

alkoholem w butelce plastikowej o pojemności 500 ml z 

rozpylaczem.
szt. 160
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13.
Środek do czyszczenia 

powierzchni mebli typu "Pronto 

spray" lub równoważny 

środek - spray -do pielęgnacji powierzchni drewnianych np. 

stołów, blatów, szaf. Zapobiega przed osiadaniem kurzu, 

nabłyszcza i pielęgnuje. Środek w opakowaniu 250 ml szt. 26

14.
 Wybielacz do tkanin typu 

"Ace" lub równoważny 

środek w płynie do wybielania tkanin białych typu len, bawełna 

ze wszystkiego rodzaju plam. Środek w pojemniku plastikowym 

o poj. 1 l.
szt. 5

15.
Płyn do zmywarek 

gastronomicznych typu "Clinex 

DishWash" lub równoważny 

Skoncentrowany środek do mycia w zmywarkach 

gastronomicznych naczyń ze stali nierdzewnej, tworzywa 

sztucznego oraz porcelany. Doskonale czyści porcelanę, 

sprzęt oraz sztućce kuchenne. Środek w opakowaniu o poj. 10 

l

szt. 3

16.
Płyn do nabłyszczania w 

zmywarkach typu "Clinex 

Dishine" lub równoważny  

Skoncentrowany środek do płukania i nabłyszczania naczyń w 

zmywarkach gastronomicznych. Środek w opakowaniu 10 l. szt. 5

17.
Proszek do zmywarek typu 

Ludwik lub równoważny 

Preparat przeznaczony do zmywarek gastronomicznych i 

przemysłowych zarówno w  wodzie twardej jak i miękkiej. 

Środek w opakowaniu 3 kg.
szt. 20

18.

Odkamieniacz do zmywarek 

typu "Remix ODS" lub 

równoważny 

Preparat do okresowego czyszczenia zmywarek i innych 

urządzeń z osadów mineralnych gromadzących się w trakcie 

eksploatacji urządzenia. Środek w opakowaniu plastikowym o 

poj. 3 l. 

szt. 4

19.

Środek do usuwania 

zabrudzeń w piekarnikach 

typu Remix Grill lub 

równoważny  

Alkaliczny preparat do samoczynnego usuwania zapieczonego 

tłuszczu oraz zadymień w piekarnikach, grillach, szybach 

kominkowych, piecach konwekcyjnych, blachach 

piekarniczych, rożnach, patelniach, itp.Środek w karnistrze 

plastikowym o poj. 3 l.

szt. 1

20.

Środek do mycia i 

dezynfekcji powierzchni  typu 

"Astonish antibacterial" lub 

równoważny

Środek z formułą antybakretyjną do stosowania na 

powierzchniach, gdzie występuje ryzyko pojawienia się skupisk 

bakterii. Nie zawiera wybielacza. Zapewnia działanie 

dezynfekujące - zwalcza bakteriw e-coli, salmonelli i listerii. 

Bezzapachowy. Bezplamowy. Gotowy do użytku. Butelka 

plastikowa z rozpylaczem, o poj. 750 ml.

szt. 1

21.

Środek do mycia i 

dezynfekcji powierzchni  typu 

"Clinex Baren" lub 

równoważny

Zasadowy płynny koncentrat płynu do mycia i dezynfekcji 

powierzchni zmywalnych mających bezpośredni kontakt z 

żywnością. Posiada działania bakterio- i grzybobójcze, przeciw 

grzybom drożdżopodobnym. Środek w plastikowej butelce o 

poj. 1l.

szt. 22

22.

Środek do usuwania 

kamienia i rdzy typu "Cilit" lub 

równoważny 

płyn przeznaczonym do usuwania osadów z kamienia i rdzy 

bez konieczności szorowania.Środek w butelce plastikowej o 

poj. 450 ml. 
szt. 6

23.

Płyn do czyszczenia typu 

urządzeń ze stali  "Clinex 

Steel" lub równowazny  

preparat myjący przeznaczony do mycia powierzchni i 

urządzeń ze stali nierdzewnej do usuwania kamienia, nacieków 

z rdzy, uciążliwego brudu, tłuszczu.Środek w opakowaniu z 

plastiku z rozpylaczem o poj. 1 l.

szt. 23

24.

Odświeżacz powietrza typu  

Clinex Plus Air lub 

równoważny

Odświeżacz powietrza, zawierający w swoim składzie 

kompozycje zapachowe nie zawierające alergenów. Bez 

dodatku alkoholu izopropylowego. Wydajność użytkowa ( około 

650 pojedynczych aplikacji). Odświeżacz w pojemniku o 

pojemności 650 ml z rozpylaczem.

szt 20

25. Ambi Pur dyfuzor wkład szt 22

26.

Środek do czyszczenia 

różnych powierzchni typu 

"Cif" lub równoważny 

Środek - mleczko z mikrogranulkami do czyszczenia 

powierzchni. W opakowaniu plastikowym o poj. 700 ml. szt 220
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27.

Pasta do czyszczenia podłóg 

drewnianych typu "Miodowa" 

lub równoważna 

Pasta z zawartością  wosku pszczelego do czyszczenia podłóg 

drewnianych, podłóg z tworzyw sztucznych. Środek w butelce 

szklanej o poj. 440 ml.
szt. 150

28.

Uniwersalny płyn do mycia 

posadzek  typu "Ajax" lub 

równowazny  

Uniwersalny płyn antybakteryjny do stosowania przy myciu 

dużych zmywalnych powierzchni,np. podłóg, ścian, glazyry. 

Środek w karnistrze plastikowym o poj. 5 l. szt. 75

29.

Płyb do mycia posadzek typu 

NANO ORANGE VC241 lub 

równoważny

Preparatw postaci koncentratu do mycia ręcznego jak i 

maszynowego o właściwościach antystatycznych z zawartością 

alkoholu. PH 7/*/9. Opakowanie w pojemniku plastikowym o 

poj 5l. Przeznaczony do czyszczenia wszelkich powierzchni 

szkliwionych i glazurowanych (porcelana, płytki ścienne i 

podłogowe, podłogi kamienne, ceramika, wykładziny PCV)

szt 12

30.

Płyn do pielęgnacji podłóg 

drewnianych lakieowanych  

typu Pronto lub równowazny

środek do czyszczenia i pielęgnacji drewnianej powierzchni, nie 

niszcząc ich struktury. Zawierający delikatne związki mydła 

otrzymywane z naturalnego olejku sosnowego. Nie pozostawia 

smug. może być używany na wszystkich zmywalnych 

powierzchniach drewnianych takich jak: podłogi, meble, drzwi, 

okna, stoły i inne. W opakowaniu plastikowym o poj. 750 ml

szt. 22

31.
Płyn do mycia podłóg typu 

Sidolux lub równowazny

Uniwersalny płyn do mycia podłóg w plastikowej butelce o poj. 

1 litra. PH 8-9 szt 30

32.
Płyn do mycia ręcznego naczyń 

lypu "Ludwik" lub równoważny 

hipoalergiczny płyn do mycia naczyń dla osób z wrażliwą skórą 

bez sztucznych barwników, bezzapachowy. Skutecznie myje i 

usuwa tłuszcz z naczyń. Środek w opakowaniu plastikowym o 

wadze 1000 g

szt. 279

33.
Proszek do zmywarek typu 

Ludwik lub równoważny 

Preparat przeznaczony do zmywarek gastronomicznych i 

przemysłowych zarówno w  wodzie twardej jak i miękkiej. 

Środek w opakowaniu 3 kg.
szt. 20

34.

Proszek do prania 

automatycznego i ręcznego  

typu ,,E" lub równoważny

Proszek do prania tkanin białych w temperaturze 30, 40 i 60 

st.C. Środek w opakowaniu 300 kg.
szt 170

35.

Proszek do prania 

automatycznego i ręcznego  

typu ,,E" lub równoważny

Proszek do prania tkanin kolorowych w tem. 30, 40, 60 st. C w 

opakowaniu po 300 g
szt 140

36.
Płyn do prania typu BIAŁY 

JELEŃ lub równoważny

hipoalergiczny płyn do prania tkanin białych i kolorowych w 

temperaturach 30°C, 40°C, 60°C i 95°C w pralkach 

automatycznych oraz do prania ręcznego. Na bazie 

naturalnego mydła bez alereenów i sztucznych barwników. W 

pojemniku plastikowym o poj. 1 litra

szt 132

37.
Gąbkozmywak a10 mały 

10szt. w opakowaniu

Zmywak kuchenny Mini (z jednej strony gąbka z drugiej 

ostra powłoka do szorowania) o wymiarach 8x5x2,5 cm, 

pakowane po 10 sztuk

opak. 3

38.
Gąbkozmywak a5 duży 5szt. w 

opakowaniu

Zmywak kuchenny Maxi (z jednej strony gąbka z drugiej ostra 

powłoka do szorowania) o wymiarach 10x7x2,9 cm, pakowane 

po 5 sztuk
opak. 60

39.  Druciak spiralny nierdzewny Druciak spiralny Maxi, nierdzewny, o wadze 27 g szt 110

40.  Zmywak do teflonu (Delicato)
Zmywak do teflonu metalizowany o wymiarach 12,5x8x2,7 cm

szt 110

PROSZKI DO PRANIA
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41.  Ścierka z mikrofibry 40x40

Ścierka uniwersalna z microfibry, dokładnie czyści wszelkie 

gładkie i chropowate powierzchnie, nadaje się do użycia na 

sucho i mokro,bez zastosowania detergentów. Nie pozostawia 

smug, śladów i pyłków. Wymiar 40cm x 40 cm
szt 410

42.  Ścierka do podłogi biała 50x60
Ścierka do podłogi biała, bawełniana, bardzo chłonna, o 

wymiarach 50x60 cm szt 60

43.  Pielucha tetra 70x80 cm Pielucha tetrowa o wymiarach 70x80 cm szt 165

44.  Kij drewno 1,50

Kij drewniany o średnicy 22 mm i długości 150 cm, 

wyposażony w plastikowy gwint do wkręcenia szczotki lub 

mopa oraz plastikową zawieszkę umożliwiającą powieszenie 

kija

szt 10

45.  Kij plastikowy 1,30

kij plastikowy o średnicy 20-22mm i długości nie mniejszej niż 

130 cm, wyposażony w plastikowy gwint do wkręcenia  szczotki 

lub mopa oraz plastikową zawieszkę umożliwiającą 

powieszenie kija

szt 6

46.  Szczotka drewno 50 cm

Szczotka do zamiatania z gwintem (możliwość wkręcenia kija 

drewnianego), długość szczotki 50 cm, oprawa drewniana 

lakierowana, włosie mieszane, ciemne
szt 4

47.  Szczotka plastikowa 27 cm
szczotka do zamiatania z gwintem, długość szczotki 27 cm, 

oprawa plastikowa, włosie  sztuczne ciemne. szt 6

48.  Szufelko-zmiotka

szczotka do zamiatania tzw. ''zmiotka'' w komplecie z szufelką, 

wykonana z mocnego plastiku, twarda i wytrzymała, gumowe 

wykończenie szufelki.
szt 5

49.
 Leniuch (szczotka + zmiotka 

na kiju)

 Zestaw Leniuch zapewnia łatwe i szybkie sprzątanie bez 

konieczności schylania się.

W skład zestawu wchodzi:

- szufelka z kijem i uchwytem 

- zmiotka z kijem

Gumowe zakończenie szufelki zapewnia dokładne przyleganie 

do powierzchni.

szt 6

50.  Szczotka do wc

Szczotka z podstawką na rączce do mycia WC, całość w 

kolorze białym w tym włosie, rączka szczotki umożliwiająca 

powieszenie 
szt 2

51.  Szufla do śniegu

Szufla do śniegu, wykonana jest z wytrzymałego tworzywa 

sztucznego, trzonek drewniany z wygodną rączka. Szerokość 

szufli nie mniejsza niż 40 cm.
szt 2

52.  Przepychacz do kanalizacji

Przepychacz do kanalizacji, drewniany trzonek z zakończeniem 

gumowym o średnicy ok. 11,5 cm. Praktyczny sprzęt do 

udrażniania rur w zlewie, umywalce, wannie a także w toalecie. szt 2

53.
 Mop końcówka sznurek 

250g

Mop końcówka sznurkowa, biało-niebieska, bawełniana, splot 

dwukolorowy, długość 29-30 cm,gramatura 250g, gwint 

normalny do kija wkręcanego
szt 70

54. Wkład do mopa płaskiego 
Wkład do mopa płaskiego Vileda Ultra Max o wymiarach 35x14 

cm, wykonana z mikroaktywnych włókien
szt 6

55.
 Wiadro plastikowe do mopa 

z wyciskaczem  14l

wiadro plastikowe z wyciskaczem do mopa, wytrzymałe, 

mocne, wyciskacz zapobiegający rozchlapywaniu się, poj. 14 l 

o wymiarach nie mniejszych niż wys. 29 cm, szer. 26 cm, dł. 

37 cm

szt 6

56.
 Wiadro plastikowe do mopa 

płaskiego z wyciskaczem Vileda

Wiadro plastikowe do mopa płaskiego Vileda Ultra Max z 

wyciskaczem o pojemności 13 litrów, o wymiarach: długość 38 

cm, szerokość 30 cm, wysokość 29 cm (38 cm z sitem) szt 2

KOSZE UCHYLNE NA ŚMIECI

KIJE

SZCZOTKI

MOPY

WIADRA



57.
 Kosz plastikowy - uchylny 

10l

Kosz na śmieci wykonany z wysokiej jakości tworzywa 

sztucznego, zbiornik otwierany ręcznie przy pomocy obrotowej 

pokrywy, jej konstrukcja pozostawia zawartość kosza stale 

zamkniętą i niewidoczną, pojemność 10l, wymiary: 20x25x36 

cm

szt 4

58.
 Rękawice ochronne typu 

"vileda" lub równowazne 

rękawice gumowe (zwmocnione) flokowane rozmiar S w 

opakowaniu 1 para para 50

59.
 Rękawice ochronne typu 

"vileda" lub równowazne 

rękawice gumowe (zwmocnione) flokowane rozmiar M w 

opakowaniu 1 para para 140

60.
 Rękawice nitrylowe (bez 

lateksu)100 szt w opak

Rękawice medyczne, wykonane z nitrylu, bezpudrowe, 

pakowane po 100 sztuk w pudełku opak. 10

61. Sól drogowa Sól drogowa w workach 20kg szt 12

62.

Pochłaniacz zapachu do 

chłodziarek

Uniwersalny pochłaniacz aromatów i wilgoci do 

chłodziarek. Zawiera wkład z aktywnego węgla. W 

obudowie plastikowej z możliwością postawienia.  

Skuteczność 3 miesiące od pierwszego otwarcia.

szt. 4

63.

Worki do odkurzacza marki 

Zelmer ZMB02K

Z mikrowłókna z filtrem wlotowym. Jednorazowe. 4 

sztuki w opakowaniu.  
opak. 2

Razem: 5817

RĘKAWICE

INNE


