PAKIET NR 1

Załacznik nr 2 do SIWZ

Formularz asortymentowo - cenowy na dostawę materiałów i środków do sprzątania dla potrzeb Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie

j. m.

ILOŚĆ

1

Preparat do gruntownego czyszczenia podłóg oraz usuwania starych powłok
polimerowych, woskowych i emulsyjnych oparty na specjalnej kompozycji
detergentów i rozpuszczalników. Idealny do podłóg z PCV, lastrico, gresu i
kamienienia. Sprawdzający się zarówno przy czyszczeniu maszynowym, jak i
ręcznym. Preparat nie wymagający neutralizacji. PH 11 – 14, gęstość 1,02 –
1,06 +/- 0,01 g/cm3. Opakowanie 5 l z oryginalną niezmywalną etykietą.

op.

96

2

Wydajny preparat w kolorze białym do zabezpieczenia większości
wodoodpornych podłóg twardych tj., linoleum, PCV, lastriko, beton. Tworzący na
podłodze trwałą powłokę ochronną, odporną na zarysowania i przenikania
zanieczyszczeń. Wyrównujący niedoskonałości powierzchni wynikające z jej
porowatości oraz zniszczeń powstałych podczas użytkowania. Działający
antypoślizgowo. Tworzący powłokę nie zmieniająca koloru, co pozwala na
dokonywanie napraw miejscowych. Odporny na działanie środków
dezynfekcyjnych. Zachowujący połysk na długi czas. PH 7,5 - 10 . Gęstość 1,011,05 g/cm3. Opakowanie 5l kanister z oryginalną niezmywalną etykietą.

op.

80

3

Preparat do mycia i pielęgnacji podłóg o właściwościach rozpraszających
ładunek elektrostatyczny. Zalecany do stosowania na podłogach pokrytych
preparatem z pozycji nr 4. Nie powodujący matowienia podłóg oraz poślizgu. PH
8,0 – 10,0. Preparat w kanistrze o pojemności 5 litrów. Typ: Taski Jontec Destat
lub równorzędny

op.

3

4

Powłoka do podłóg o właściwościach rozpraszających ładunek elektrostatyczny,
gromadzący się na powierzchni podłóg. Preparat tworzący wysokopołyskową
powłokę, w postaci mleczno białej cieczy gotowej do użycia. PH 8,0 –
10,0.Preparat w kanistrze o pojemności 5 litrów. Typ: Taski Jontec ESD lub
równorzędny

op.

3

L.p.

Nazwa asortymentu

Cena
jednostkowa
netto w zł.

Cena
Wartość netto w
jednostkowa
zł.
netto

VAT

Wartość
brutto w zł.

NAZWA

5

Preparat (kolor produktu z pominięciem koloru czerwonego i niebieskiego) o
przyjemnym zapachu, uniwersalny, przeznaczony do codziennego mycia i
pielęgnacji podłóg wodoodpornych. Polecany do mycia ręcznego i
maszynowego. Nadający połysk, pozostawiający na powierzchni warstwę
ochronną i konserwującą. Mozliwość używania przy jednoczesnym stosowaniu
środków dezynfekcyjnych. Wymagane właściwości antystatyczne i
antypoślizgowe. PH 7,5-9, gęstość 1,00-1,01 g/cm3. Opakowanie 1litr butelka z
oryginalną niezmywalną etykietą.

litr

960

6

Preparat w kolorze niebieskim (kolor nakrętki zgodny z kodowaniem
kolorystycznym produktu tj. niebieski) o przyjemnym zapachu, przeznaczony do
codziennego mycia wszelkich powierzchni wodoodpornych (powierzchni
lakierowanych, tworzyw sztucznych, płytek ceramicznych, marmuru, szkła). Nie
pozostawiający smug i zacieków. Nadający połysk, pozostawiający przyjemny
zapach. Wymagane właściwości antystatyczne. Chroniący powierzchnię przed
zabrudzeniem. Może być stosowany do powierzchni mających kontakt z
żywnością. PH 7-8,5, gęstość 1,00-1,01 g/cm3. Opakowanie 1 litr butelka z
oryginalną niezmywalną etykietą.

litr

1200

7

Preparat w kolorze czerwonym (kolor nakrętki zgodny z kodowaniem
kolorystycznym produktu tj. czerwonym) o przyjemnym zapachu, przeznaczony
do mycia powierzchni i przedmiotów sanitarnych odpornych na działanie kwasów.
Usuwający kamień, rdzę, resztki mydła, tłuste zabrudzenia. Może być stosowany
do mycia elementów ze stali nierdzewnej i aluminium. Posiadający właściwości
antybakteryjne, pozostawiający przyjemny zapach. PH 0,2-1,5, gęstość 1,071,08 g/cm3. Opakowanie 1l z oryginalną niezmywalną etykietą.

litr

1200

8

Chlorowy żel przeznaczony do czyszczenia i wybielania muszli klozetowych,
pisuarów, wanien, umywalek, zlewów, koszy, pojemników na odpady.
Neutralizuje nieprzyjemne zapachy, usuwa przebarwienia spowodowane
obecnością grzybów. Czyści fugi i powierzchnie wrażliwe na działanie kwasów. W
przypadku urządzeń sanitarnych używany nierozcieńczony. Opakowanie 750 ml
typu kaczka z oryginalną niezmywalną etykietą.

op.

720

9

Skoncentrowany płyn do mycia naczyń o lekkiej żelowej konsystencji,
przyjemnym zapachu, o silnym działaniu rozpuszczającym tłuszcze. Nie
pozostawiający smug i zacieków. Skuteczny i wydajny, łagodny dla skóry dłoni.
Opakowanie 1 l.

litr

132

10

Preparat w postaci białego mleczka do usuwania osadu, zabrudzeń, zacieków
ze stali szlachetnej, powierzchni ceramicznych i emaliowanych. Nie powodujący
zarysowań. Opakowanie 250 ml. (lub 500 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości
opakowań)

op.

960

11

Preparat do czyszczenia i polerowania powierzchni wykonanych ze stali
nierdzewnej, konserwujący i chroniący powierzchnie, nadający połysk.
Zabezpieczający przed plamami z wody i tłuszczów oraz odciskami palców. Nie
powodujący zarysowań. Preparat w postaci gotowej do użycia.
Opakowanie 250 ml - 1000 ml.

op.
(500
ml)

12

op.

600

13 wilgotno i mokro, bardzo chłonna, rozmiar 30 cm x 30 cm (+ 10 cm), temperatura szt.

1080

Mydło w płynie do higienicznego mycia rąk, zawierające lanolinę lub glicerynę.

12 Preparat w postaci gęstego perłowobiałego płynu, działające łagodnie na skórę,
chroniące przed wysuszeniem. PH 5,5 – 6,5.

Opakowanie 5 l.

Ściereczka z mikrofazy 360 g do czyszczenia wszelkich powierzchni na sucho,
prania 950 C, w kolorach – czerwonym, niebieskim i żółtym.
Rękawice ochronne powlekane gumą, zakończone ścigaczem, 100% bawełna,

14 tzw. Rękawice wampirki

para

460

para

190

16 „CALGONIT' lub równoważne

kg

72

17 Zmywak kuchenny z warstwą do szorowania o wymiarach min. 6x9 cm

szt.

36

18 Duży druciak kuchenny wykonany ze stali nierdzewnej, nie rysujący powierzchni

szt.

24

19 wysuszeniem. Opakowanie 100 g

szt.

24

20 Pasta BHP mydlano – piaskowa. Opakowanie 500 g

op.

12

21 Krem do rąk z gliceryną. Opakowanie 100 ml

szt.

12

15

Rękawice lateksowe gospodarcze, flokowane bawełną, posiadające atest PZH,
znak CE. Chroniące skórę rąk przed detergentami, środkami chemicznymi,
mikroorganizmami, zapobiegające mechanicznym podrażnieniom skóry rąk,
miękkie, elastyczne, odporne na rozdarcia, przekłucia. W rozmiarach „S-L”
Sól do zmiękczania wody przeznaczona do myjni autmatycznych typu

Mydło w kostce działające łagodnie na skórę dłoni, chroniące przed

RAZEM

Wykonawca w składanej ofercie ma obowiązek w każdej pozycji podać nazwę handlową oferowanego preparatu oraz nazwę producenta. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą ma obowiązek dołączyć do każdej pozycji pakietu pełną informację (kartę charakterystyki, instrukcję stosowania) o przeznaczeniu, składzie, stężeniu, właściwościach
fizykochemicznych itp. z której to jasno będzie wynikało, że oferowany przez niego preparat spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w dołączonym opisie przedmiotu
zamówienia.

Ceny winny być podane cyfrowo z dwoma miejscami po przecinku
Razem wartość netto: .....................................................................................................................................................................................
Razem wartość brutto: ...................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................
podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w
obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

