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ZAŁ ĄCZNIK NR 1 DO PRZETARGU NA DOSTAWY  : 
„ ŚRODKI CZYSTO ŚCI, PIORĄCE” 

 

 
NAZWA MATERIAŁU ZAWARTO ŚĆ OFERTY 

TECHNICZNEJ 
ZAWARTO ŚĆ OFERTY 

HANDLOWEJ 
I. Środki pior ące : 
1. koncentrat proszku do prania ubrań  
    roboczych silnie zabrudzonych   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zgodnie z wymaganiami ofertowymi 
oraz: 
Składniki: 15-30% fosforany, poniŜej 
5%:niejonowe środki powierzchniowo-
czynne,NTA. Dalsze składniki: podsiarczan 
sodowy, optyczny  wybielacz, inhibitory 
szarzenia. 
Dane fizyko-chemiczne: 
- ogólna zaw.alkali*                -    4,9 g/l 
- pH:*                                      -   12,2 
- cięŜar mat.sypkiego/gęstość - 890 g/l 
* dane dot. 1% roztw. w zmiękczonej    
   wodzie 
-  karta charakterystyki preparatu   
-  warunki gwarancji do kaŜdej  
  dostarczonej partii towaru 
 
 
 

Zgodnie z wymaganiami ofertowymi 
oraz: 
-  cena za 1 kg. proszku   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. koncentrat płynnego środka 
zmiękczającego antyelektrostatycznego 
do prania, przeznaczony do 
przemysłowych procesów pralniczych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------- 
3. wysoko wydajny odtłuszczacz do 
cięŜkich zabrudzeń – smary i oleje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz: 
Skład: 5-15 % jonowe środki 
powierzchniowo-czynne. 
Dane chemiczno-fizyczne: 
- koncentracja                        - ciecz 
- pH*                                      - 6,3 
- gęstość:                               - 1,0 g/ml 
* dane dla 1 % roztw. w miękkiej wodzie 
-  karta charakterystyki preparatu      
-  warunki gwarancji do kaŜdej   
   dostarczonej partii towaru 
 
------------------------------------------------- 
Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz: 
Skuteczność od 50ºC, odporny na kwasy i 
wodę twardą, nie zawierający rozjaśniaczy 
i rozpuszczalników. 
Skład: niejonowe środki powierzchniowo-
czynne, substancje zapachowe. 
Dane chemiczne i fizyczne: 
- postać:                              - ciecz 
- wartość pH*                    - 6,0 
- cięŜar nasypowy/gęstość  - 990 g/l 
*dane dla 1% roztw. w wodzie zmiękczonej 
-  karta charakterystyki preparatu     
-  warunki gwarancji do kaŜdej  
  dostarczonej partii towaru 

Zgodnie z wymaganiami ofertowymi 
oraz: 
-  cena za 1 kg płynu  
   antyelektrostatycznego 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------- 
Zgodnie z wymaganiami ofertowymi 
oraz: 
-  cena za 1 kg  odtłuszczacza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. proszek do prania białego 
asortymentu, piorąco dezynfekujący z 
wybielaczem tlenowym posiadający 
stabilizowany wybielacz tlenowy, 
działający  w tem. 40 ºC, skutecznie 
usuwający wyblakłe plamy, zabrudzenia 
tłuszczowe i pigmenty, nieprzyjemne 
zapachy oraz zabrudzenia białkowe. 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------ 
II. Środki czystości: 
 
1. płyn do mycia naczyń 
2. proszek do prania 
3. płyn do szyb 
4. kostka WC 
5. płyn do mycia podłóg 
6. mleczko do czyszczenia 
7. płyn do WC 
8. proszek do czyszczenia 
9. płyn do wybielania 

Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz: 
Składniki:15-30%: środki wybielające na 
bazie tlenu, fosforany, 5-15% niejonowe 
środki powierzch. czynne, poniŜej 5 
%:mydło. 
Dane fizyko-chemiczne: 
- konsystencja                          - proszek 
- ogólna zawart.alkali*:            - 3,9 g/l 
CięŜar mater.sypkiego/gęstość: 710 g/l 
* dane dotycz. 1% roztw. w zmiękczonej  
  wodzie 
- karta charakterystyki preparatu 
- warunki gwarancji do kaŜdej dostarczonej 
  partii towaru 
 
-------------------------------------------------- -- 
Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz: 
- wzór gwarancji producenta 
- instrukcja uŜytkowania 
- wzór świadectwo jakości zdrowotnej 
- przebadany dermatologiczne 
 

 
Zgodnie z wymaganiami 
ofertowymi: 
-  cena za 1 kg proszku  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------- 
Zgodnie z wymaganiami ofertowymi 
oraz: 
-  cena za 0,5 l, 1 l, 5 l 
-  opakowania 0,50 kg 
-  cena za butelkę 0,5 l, 1 l 
-   cena za 1 szt. 
-   cena za 1 l, 
-   cena za 0,5 l 
-   cena za 1 l, 
-   cena za 0,5 kg 
-  cena za butelkę 0,5 l, 1 l 



10. ługa do krochmalenia w płynie 
11. szampon samochodowy z woskiem 
12. zapach samochodowy 
13. środek do konserwacji kokpitu 
14. wosk konser. do lakieru samochodu 
15. piana aktywna do mycia samochodu 
16. płyn do mycia felg  
17. pianka do tapicerki samoch. 
18. środek myjąco-czyszczący 
19. płyn dezynfekujący 
20. oraz pozostałe materiały wg cennika  
     dostawcy 
 

-  cena za butelkę 0,5 l, 1 l 
-   cena za 1 szt. 
-  cena za 1 szt. 
-  cena za 1 szt. 
-  cena za 5 l, 
-  cena za 1 szt.  
-  cena za  1 l 
-  cena za 1 szt. 
-  cena za 1 szt. 

 

Dopuszcza się składanie ofert częściowych : część  I środki piorące poz. 1-4, część II środki czystości poz. 1-20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


