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FORMULARZ OFERTY 

Odpowiadając na zapytanie cenowe Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie z 

dnia 05.01.2022 r.  dotyczące zamówienie pn.  

"Dostarczenie środków czystości do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. 

Jana Pawła II w Staszowie w 2022 r." 

oferujemy dostawę za niżej podaną cenę: 

Lp Nazwa artykułu Jednostka        

miary 

     

Ilość* 

Wartość 

jednostkowa 

netto 

VAT Wartość 

jednostkowa  

brutto 

Wartość 

brutto 

1 worki na śmieci 35 l LDPE 

(50 szt. w rolce) 

op. 85     

2 worki na śmieci 60 l  LDPE 

(25 szt. w rolce) 

op. 80     

3 worki na śmieci 120 l 

LDPE (25 szt. w rolce) 

op. 100     

4 płyn do wc TYTAN 1/2 l szt 70     

5 papier toaletowy szary 8 x 8 

(64 szt.) 

op. 22     

6 płyn do mycia naczyń 

Ludwik 5 l 

szt 10     

7 płyn do mycia naczyń 

Ludwik 250 ml 

szt. 10     

8 ściereczki małe do kurzu szt 40     

9 ręczniki jednorazowe (2 szt. 

w opak.) 

szt 120     



10 proszek do prania do 

białego 3 kg 

szt 8     

11 odświeżacz powietrza w 

aerozolu 

szt 46     

12 ściereczki ostre szt 30     

13 Mleczko Cif z wybielaczem 

250 ml 

szt 80     

14 koszyczki do wc szt 100     

15 zapach w kostce stojący szt 46     

16 „Ajax’ w płynie 1 l szt 80     

17 Sidolux do parkietu 1/2 l szt 100     

18 Sidolux do linoleum szt 100     

19 Pronto do kurzu w aerozolu 

250 ml 

szt 30     

20 papier toaletowy 

trzywarstwowy (opak. 8 

rolek) 

op. 100     

21 mydełko w płynie z 

dozownikiem ½ l 

szt 50     

22 druciak spiralny szt 20     

23 płyn do mycia szyb z 

alkoholem 750 ml 

szt 40     

24 kreda do tablicy (50 szt.) op. 45     

25 gąbki do tablicy szt 20     

26 Szufelki szt 10     

27 "Kret" do czyszczenia rur 

1/2 l 

szt 6     

28 wiadra plastikowe 10 l szt 6     

29 Płyn do wc DOMESTOS 

1/2 l 

szt 70     

30 płyn "Cilit Band" do szt 25     



kamienia 

31 Meglio odtłuszczacz 

uniwersalny spray 

szt 6     

32 szczotki drewniane do 

zamiatania 30 cm + kije 

drewniane 

szt. 16     

33 szczotka do zamiatania 

podłogi na plastikowym 

drążku 

szt 6     

34 ścierki do podłogi białe 60 

x 80 

szt 20     

35 szczotki do zamiatania na 

zewnątrz z włosem z 

tworzywa sztucznego 

"Sanel" 

szt 4     

36 rękawiczki gumowe M para 40     

37 mydło w płynie 5 l szt 10     

38 szczotki ryżowe + kije szt 4     

39 szczotki do wc szt 10     

40 Clenalux - zmywacz do 

sidoluxu 

       szt 40     

41 Proszek Calgon do pralek        szt 1     

42 Air Wick wkład od odśw. 

powietrza FreshMatic 

       szt 30     

43 Sidolux do kamienia        szt 10     

44 mop + kije + wiadra        szt 15     

45 gąbki do mycia naczyń 

dwuwarstwowe z ostrą 

powierzchnią szorującą  

(małe) 

szt 80 

    

46 płyn do zmywania w 

zmywarkach 10 l 
szt 5 

    

47 nabłyszczacz środek do 

płukania w zmywarkach 10l 
szt 5 

    



48 Mop płaski COMFORTO  

+ kije do stelażu mopa + 

stelaż do mopa+ wiadra 

szt 4 
    

49 Myjka do szyb z 

teleskopem 
szt 2 

    

50 Płyn do płukania tkanin 1 l szt 3     

51 Sidolux w płynie 1 l szt 30     

52 Szczotka do omiatania 

kurzu 
szt 4 

    

53 Pasta "Sama" szt  10     

54 Rękawice ochronne 

lateksowe  

- rozmiar M i L (po 5 par) 

- flokowana wyściółka,  

- szorstkowane 

wykończenie w części 

chwytnej dłoni i na palcach 

para 20 

    

55 Rękawiczki jednorazowe : 

- lateksowe 

- opakowanie 100 szt 

opk. 5 

    

56 Folia do żywności: 

aluminiowa,  w rolce 10 m 

 

szt. 10 

    

57 Ściereczki kuchenne  z 

mikrofibry, łatwo chłonące 

wodę 

szt. 40 
    

58 Ściereczki kuchenne lniane szt 30     

59 Płyn do WC Dosia szt 40     

60 Odplamiacz do tkanin szt 5     

61 Kosz na śmieci uchylny 

25L 
szt 6 

    



62 Kosz na śmieci uchylny 

10L 
szt 6 

    

63 Pasta samopołyskowa do 

drewna  
szt. 10 

    

64 Emulsja do mycia parkietu 
szt. 10     

65 Płyn do czyszczenia stali 

nierdzewnej  
szt. 10 

    

66 Folia spożywcza 30 m 
szt. 7     

67 Kubki plastikowe 

jednorazowe 250 ml 
szt. 200 

    

68 Papier do pieczenia  szt. 5     

69 Proszek do prania 

kolorowego 3 kg 
szt. 5 

    

70 Ręczniki papierowe 

składane zielone (4000 

listków) 

szt. 

10 

    

71 Ręczniki papierowe 

składane białe (4000 

listków) 

szt. 

10 

    

72 Płyn do dezynfekcji 

powierzchni 5 l 

szt. 
20 

    

73 Płyn do dezynfekcji rąk 5 

l 

szt. 
20 

    

74 Maska ochronna 

jednorazowa 100 szt.  

szt. 
20     

Razem wartość zamówienia     

 

 

https://allegro.pl/oferta/maska-maseczka-ochronna-jednorazowa-3w-100-szt-ce-9675184536
https://allegro.pl/oferta/maska-maseczka-ochronna-jednorazowa-3w-100-szt-ce-9675184536

