
Załącznik Nr 4

Formularz cenowy

Pakiet III

na dostawę  artykułów higienicznych i środków  czystości
 do siedziby Zamawiającego  na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu

Lp. Nazwa artykułu Jednostka 
miary Ilość

Cena 
jednostkowa 

brutto (zł) 

Wartość brutto 
(zł) 

1. Papier toaletowy Jumbo (kolor: 
biały), 100 % celuloza, 2 
warstwy, 145 mb, średnica 18 cm

szt. 24

2. Ręczniki składane ZZ 23 x 25 
cm, 200 listków, biały

karton 2

3. Mleczko do czyszczenia typu CIF 
do usuwania brudu – podobne 
lub równoważne. Pojemność 700 
ml.

szt. 10

4. Zawieszka z kostką do wc szt. 30

5. Płyn do mycia naczyń typu PUR, 
pojemność 1l.

szt. 5

6. Uniwersalny płyn czyszcząco-
dezynfekujący do mycia podłóg
o poj. 1 l. typu Ajax Floral Fiesta

szt. 10

7. Wkład do automatycznego 
odświeżacza powietrza AIR 
WICK, pojemność 250 ml, mix 
zapachów

szt. 12

8. Wkład do elektrycznego 
odświeżacz powietrza 
montowanego w gniazdku 
elektrycznym Brise essential oil - 
zapas

szt. 12

9. Odświeżacz powietrza w żelu, 
pojemność 150 ml, mix 
zapachów

szt. 10

10. Odświeżacz powietrza w 
aerozolu, pojemność 300 ml , 
mix zapachów

szt. 10

11. Środek do zabezpieczania i 
nabłyszczania mebli, typu Pronto

szt. 10

12. Mydło w płynie, pojemność 5 l. szt. 1

13. Worki na odpady 60 l. Czarne. 
Opakowanie po 50.

op. 10

14. Ścierka uniwersalna do kurzu z 
mikrowłókien, dwustronna, 
minimalny wymiar: 30x30 cm

op. 5

15. Zmywak do naczyń gąbka, duża. 
Opakowanie po 5 sztuk

op. 5



16. Końcówka mopa paskowa, extra 
chłonna, nie pozostawiająca 
kłaczków na mytej podłodze, 
gramatura 180 g, długość paska 
23 cm, typu Konex

szt. 2

Razem wartość  brutto: 

Wyliczenie należy wykonać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady  

zaokrągleń matematycznych.

Razem wartość łączna brutto: …………..…………………..………………..zł

słownie złotych : ……………………………………...………………………….......……................................
              

….................................................................... 
data, podpis i pieczęć Wykonawcy
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