
Załącznik Nr 2

OFERTA CENOWA

               Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe
                            Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

               20-043 Lublin, ul. Spadochroniarzy 8

 Oferujemy dostawę środków czystości, papieru toaletowego i ręczników papierowych.

L p. Asortyment j. m.

1 szt. 510
2 szt. 30
3 Kostka WC z koszyczkiem 40 g szt. 700
4 Kosz na śmieci uchylny –  50 litrowy – plastik szt. 5
5 Kosz na śmieci uchylny – 12 litrowy – plastik szt. 20
6 Kosz na śmieci uchylny – 9 litrowy – plastik szt. 20
7 szt. 250

8 szt. 30

9 szt. 300

10 szt. 750

11 szt. 1000

12 szt. 2500

13 Pasta BHP 0,5 kg biała, mydlana szt. 150
14 Pasta BHP EILFIX 10 litrowa op. 4
15 op. 10
16 Płyn Ajax uniwersalny 1 - litr op. 900
17 Płyn do mycia naczyń - miętowy Ludwik 1 litr szt. 450

18 szt. 140

19 Proszek Ajax opakowanie 0,5 kg. szt. 200
20 op. 1

21 karton 300

        pieczęć Wykonawcy

Ilość na 1 
rok

cena jedn. 
Netto PLN

wartość netto za 1 
rok PLN

Domestos  kolor opakowania zielony 0,75 - litra
Kij do szczotki z gwintem drewniany dł. 150 cm

Krem do rąk glicerynowo-cytrynowy 100 ml.
Łopata do śniegu plastikowa, zgarniacz 

wzmocniony metalową końcówką
Mleczko CIF cytrynowe poj. 500 ml

Mydło w płynie 1 – litr, gęste perłowe zawierające 
glicerynę gęstość względna g/cm³: 1,00-1,04, 

kolor zielony, czerwony lub niebieski Rosa

Papier toaletowy celulozowy dł. 35 mb. 
gramatura 2x18 g/m, kolor biały 2-warstwowy 

szer 10 cm pakowany po 8 rolek
Papier toaletowy makulaturowy JUMBO kolor 

biały, min. 75% białości 2-warstwowy średnica 19 
cm dł.150 mb gram. 2x18 g/m – miękki

Pasta do podłóg PCV Sidolux 0,5 litra

Płyn do szyb Galss Cleaner 1litr z rozpylaczem 
zawierający w swoim składzie glikol 0,5-7,5 % 

PH 5,5-6,5

Proszek Wizir op. 3,5 kg do prania białego
Ręcznik papierowy składany ZZ 4000 kolor szary 
wodoutrwalony llistek – 25x23 gramatura 40g/m 

– miękki



22 szt. 1300

23 szt. 170

24 szt. 120

25 Rękawice flokowane rozmiar M i L par 200
26 Rękawice foliowe A 100 szt op. 150

27 par 15

28 par 15

29 szt. 3

30 szt. 5

31 Szczotka drewniana na kij z włosia 30 cm. szt. 12
32 Szczotka drewniana na kij z włosia 50 cm. szt. 5
33 Szczotka ryżowa na kij drewniana szt. 5

34 Szczotka WC Komplet 50

35 Szczotka zmiotka + szufelka z gumową nasadką 20

36 Ścierka do kurzu 38x35 A3 szt op. 190
37 Ścierka do podłogi 60x80 biała szt. 10
38 szt. 20
39 Ścierka z mikrowłókna RTV szt. 15

40 30

41 op. 410

42 szt. 600

43 szt. 10

44 szt. 10

RAZEM

Ręcznik papierowy w rolce 2-warstwowa 
celuloza, biały z nadrukiem,  szerokość rolki  22 

cm, dł. 30 mb. Gramatura 2x20 gr/m

Ręcznik w rolce do poj. Z wyciąganą tuleją MAXI 
średn.20 cm, szer.20 cm, dł.200 mb, makulatura 

biała min. 65%
Ręcznik w rolce do poj. z wyciąganą tuleją MINI 

1-warstwowy, średn.14cm, szer.20 cm dł. 
100mb, makulatura biała min. 65%

Rękawice robocze skórzane, wzmacniane 
całodłoniowo, podgumowany mankiet, kat. 2

Rękawice robocze z dzianiny nylonowej, 
bezszfowe, powlekane latexem od wewnętrznej 

strony dłoni, w rozmiarach od 7 do 11

Stelaż kombi 40 cm z klapką umożliwiającą 
umocowanie paska mopa, (bezdotykowe mycie) 

wym. 40 cm x 10,5 cm
Szczotka – ulicówka drewniana obudowa, 50 cm 

z kominkiem metalowym

kpl.

kpl.

Ścierka z mikrofibry rozmiar ok. 38 x 35

Wiadro do mopa z wbudowanym wyciskaczem 
jednolity odlew o poj. 12 litrów kpl.

Yplon - żel 1litr

Zapas mop paskowy wiskozowy 2-kolorowy (np. 
zielono-biały) dł. pasków min. 30 cm MEGA PS4  

Zapas MOP płaski 40 cm kombi – kieszeniowy, 
bawełna z taśmą oraz z 4 wszywkami w kolorze 

zielonym, czerwonym, niebieskim, żółtym

Zapas MOP płaski 40 cm kombi – kieszeniowy, 
mikrofaza z taśmą oraz z 4 wszywkami w kolorze 

zielonym, czerwonym, niebieskim, żółtym



L p.      Wartość oferty  Ilość m-cy       Wartość ogółem za 1 rok

1 worki
netto 12
VAT 12

brutto 12

Składając ofertę jednocześnie zobowiązujemy się do :

 - dostarczenie atestów jakości i próbek  poz. 10,11,12 i poz. 21 do 24
 - dostawy przedmiotu zamówienia w ciągu 48 godz. od momentu zamówienia,
 - dostawa przedmiotu własnym środkiem transportu,
 - niezmienność ceny przedmiotu zamówienia przez okres 1 roku,
 - warunki płatności : przelew 30 dni od daty wystawienia prawidłowo faktury i dostawy przedmiotu

Miejscowość, data .......................... ...........................................................
podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Przedmiot 
zamówienia
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