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1 2 3 4 5 6 7 8

1 Brelok kolorowy (zawieszka) do kluczy z okienkiem

zawieszka do opisu kluczy, osłona breloka przeźroczysta, poliestyren,różne kolory

szt. 965 50

2 Deska do prasowania bez przedłużacza

wym.: blatu min. (szer. x gł.) 30 x 110 cm, 

szt. 3 1

3 Drążek prysznicowy  prosty                                                                                    

rozprężny drążekz możliwością regulacji długości 

średnica drążka: min. 20 mm , dł. po rozłożeniu min. 115 cm 

szt. 30 5

4 Druciak spiralny ze stali nierdzewnej                                                                                                          

nie rysujący powierzchni, uniwersalny, barwa srebna, waga min. 15 g,

szt. 901 50

5 Filiżanka plastikowa                                                                                                                                  

jednorazowa z uchem do napojów gorących, biała,  opak. 50 szt.

op. 24 6

6 Folia aluminiowa                                                                                                                                            

wym.: szer. 30 cm (±  2cm), dł. 50 m (± 5 m)

szt. 163 20

7 Folia aluminiowa                                                                                                                                            

wym.: szer. 45 cm (±  3 cm), dł. 150 m (± 5 m)

szt. 137 15

8 Folia strecz ręczna-mic 20

waga 2,5 - 3,2 kg netto,  

wym.: szer. 200 mm (± 20 mm),  dł. 326 m   (± 2 m)

szt. 33 5

9 Gąbka do naczyń

z jednej strony z trwałym padem szorującym o wym: 9x7x3 cm,(± 1 cm), opak. 5 szt.

op. 1 096 50

10 Gąbka do tablic kredowych

z materiału o dużej porowatości dobrze wchłaniającego wodę

wym.:  25 x 12 x 6 cm (± 1 cm)

szt. 246 20

11 Kanister z polietylenu 5l (± 1l) szt. 204 20

12 Karnisz (szyna 2-torowa) z kompletem żabek (min.18 szt.)

plastikowy, mocowany do sufitu, wym.: dł. 2,0 - 2,2 m

szt. 20 6

13 Karnisz podwójny

na bazie rurki metalowej o Ø  min. 25 mm, kolor olcha, z kompletem żabek i 

wsporników, wym.: dł.180 cm (± 20 cm)

kpl. 19 5

14 Kij chromowany gwintowany

wzmocniony, gładki, wym.: dł.130 cm (± 10 cm)

szt. 285 20

15 Kij drewniany (trzonek do szpadla ogrodniczego)                                                                          

wym.: dł.100 cm (± 5 cm) , uchwyt T     

szt. 2 1

16 Kij drewniany do flagi                                                                                                                                   

wym.: dł. min. 150 cm

szt. 4 2

17 Kij drewniany gwintowany

wym.: dł.150 cm (± 5 cm)

szt. 297 30

18 KOMPLET do sprzątania

(wiadro + kij + końcówka mopa), 

WIADRO: poj. 10-13 l z metalowym pałąkiem, z wyciskaczem                                                   

KIJ chromowany, gwintowany, dł. 120 cm (± 5 cm)                                                                                      

KOŃCÓWKA  mopa:  bawełna min. 250 g (± 25 g) 

kpl. 123 10

19 Końcówka  mopa bawełniana sznurkowa 

biała, do kija gwintowanego                                                                                                                                               

160 g (± 10 g),wym.: dł. 28 cm (± 2 cm)

szt. 293 50

20 Końcówka  mopa bawełniana sznurkowa

barwa bialo - niebieska, do kija gwintowanego, waga min. 300 g, min. dl. sznurków 

31 cm

szt. 714 50

21 Kosz metalowy okrągły bez pokrywy                                                                                                      

poj. 15 l  (± 3 l), 

szt. 24 5

22 Kosz na bieliznę plastikowy

ażurowy z dwoma uchwytami, poj. 60 l (± 5 l )

szt. 9 2

23 Kosz na śmieci biurowy                                                                                                                     

plastikowy, okrągły, ażurowy, 

poj. 16l (± 4 l)

szt. 18 5

24 Kosz plastikowy z pedałem

poj. 15 l (± 1 l)       

szt. 10 5

25 Kosz plastikowy z uchylną pokrywą                                                                                                           

poj. 12 l (± 1 l)                                          

szt. 213 100

26 Kosz plastikowy z uchylną pokrywą                                                                                                           

poj. 25 l (± 1 l)                                          

szt. 80 80

27 Kosz plastikowy z uchylną pokrywą                                                                                                           

poj. 50 l (± 3 l)                                          

szt. 172 100

28 Kosz plastikowy z uchylną pokrywą

poj. 9 l (± 1 l)

szt. 13 5

29 Koszyczek prostokątny plastikowy

wym: 25x14x7cm (±2 cm)

szt. 73 20
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30 Kubek plastikowy                                                                                                                                       

jednorazowy do napojów zimnych, 

poj. 200 ml, ( ± 10 ml ), opak. 100 szt.

op. 42 10

31 Kubek plastikowy                                                                                                                                   

jednorazowy, brązowy, do napojów gorących, 

poj. 200 ml, ( ± 10 ml ), opak. 100 szt.

op. 22 5

32 Łyżeczka plastikowa jednorazowa                                                                                                               

opak. 100 szt.

op. 33 5

33 Mata wejściowa 

podłoże z gumy, wierzch wykładzina wykończona dookoła gumowym rantem,

wym.: 40 x 60 cm ( ±  5 cm), gr. 8 -10 mm

szt. 8 8

34 Mata wejściowa

podłoże gumowe, wierzch z wykładziny, 2 cm pasek boczny wykończeniowy z 

gumy ze wszystkich stron, wym.: 90x150 cm (± 5 cm), gr. 8-10 mm

szt. 64 10

35 Mata wejściowa

podłoże gumowe, wierzch z wykładziny, 2 cm pasek boczny wykończeniowy z 

gumy ze wszystkich stron, 

wym.: dł.xszer. 90x60 cm (± 5 cm), gr. 8-10 mm

szt. 33 10

36 Miotła  ze słomy "Sorgo"                                                                                                                            

wym: wys. 45 cm (± 2 cm), szer. 5 cm (± 1 cm),

min. 5 przeszyć, trzonek bukowy, dł. narzędzia  140 cm (± 10 cm)

szt. 71 20

37 Miotła "ulicówka", 

z kijem gwintowanym o dł. 120 czm  (± 5 cm) , szer. 25 - 30 cm, z włosiem z PCV o 

dł. 15 cm (± 5 cm)                  

szt. 66 10

38 Miotła (zmiotka) z szufelką

zestaw z tworzywa sztucznego, szufelka zakończona gumą, dodatkowo końcówki 

włosia na zmiotce rozwarstwione 

wym.:szerokość robocza: 24 cm  (± 2 cm)

szt. 248 20

39 Miotła brzozowa

z możliwością obsadzania na kiju drewnianym

wym: śr. góry min. Ø 70 mm, dł. 65-75 cm

szt. 80 30

40 Miotła z tworzywa sztucznego

na kij gwintowany,

wym.: dł. 30 cm (± 2 cm), szer. 5,4 cm (± 0,5 cm), dł. włosia 5 - 6 cm

szt. 317 30

41 Miotła z włosia mieszanego

na kij gwintowany,

wym.: dł. 35 cm ( ± 2 cm ), szer. 5,4 cm ( ± 0,5 cm ), dł. włosia 6 cm ( ± 1 cm )

szt. 481 30

42 Miska okrągła

12l ( ± 3 l)

szt. 27 6

43 Mopy  na sucho 

dł. 80 cm (± 1 cm)

szt. 20 6

44 Mydelniczka wisząca

montowana do ściany,talerzyk ze szkła mrożonego,uchwyt metalowy metalowy 

chromowany, szerokość 10,8 cm, wysokość 5,6 cm, głębokość 12,5 cm, .(± 1 cm) 

kolor chromowany

szt. 10 3

45 Obrus papierowy

kolor czerwony, granatowy,biały, na rolce wym.7m x1,20m .(± 0,1 m)

szt. 4 1

46 Pojemnik plastikowy na odpady  2 kołowy

uchwyty po bokach, zbiornik otwierany ręcznie przy pomocy pokrywy,

poj. 120 l (± 2 l)

szt. 22 5

47 Pojemnik plastikowy na odpady bez kółek

uchwyty po bokach, poj. 90 l  (± 2 l) 

szt. 33 6

48 Półka łazienkowa narożna

plastikowa, 3 półki, wisząca, 

wym.: 20x20x50 cm ( ± 2 cm )

szt. 75 15

49 Przepychacz do zlewu 

gumowy,  z drewnianym kijem o dł. 25-26 cm,

wym.: 10x10 cm ( ± 2 cm )

szt. 43 10

50 Regał łazienkowy plastikowy

prostokątny, 3  kosze wysuwane,

wym.: 39 x 30 x 69 cm, (± 2 cm)

szt. 33 10

51 Rękawiczki lateksowe

opak. 100 szt.

opak. 298 10

52 Rękawiczki nitrylowe 

bezpudrowe op. 100 szt

op 30 5

53 Skrobaczka metalowa

do szyb i podłóg  z wymiennymi nożykami, 

wym.: szer. nożyka  9 - 10 cm 

szt. 112 10

54 Stojak na ręcznik papierowy kuchenny, stalowy, wys. ok. 29 cm, średnica trzpienia 

ok. 2,9 cm  

szt. 1 1

55 Suszarka do naczyń stojąca

plastikowa, posiada podstawkę, na której gromadzi się woda, pojemnik na min.10 

talerzy oraz pojemnik do bezpiecznego odkładania noży, sztućców oraz akcesoriów 

kuchennych

szt. 15 5

56 Suszarka do naczyń wisząca

podwójna, metalowa, lakierowana z ociekaczem, biała 

wym.: dł.xszer.xwys. 48x36x24 cm  (± 2 cm )

szt. 7 4

57 Szczotka do czyszczenia fug i kątów

z kijem -włosie ścięte pod kątem wym 22-24 cm

szt. 20 5

58 Szczotka do kaloryferów (± 2 cm)

wym.: dł. całkowita 76 cm, dł. uchwytu 28 cm

szt. 58 10

59 Szczotka do szorowania  „szrober ręczny"

z twardym sztuczny włosiem, 

wym.: dłxszer. 23x6 cm  ( ± 2 cm )

szt. 107 20
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60 Szczotka do szorowania ręcznegoz PCV " Żelazko"                                                                                  

wym: dłxszer.15 x 6 cm (± 1 cm), dł. włosia 3 - 3,5 cm (± 0,5 cm)

szt. 123 20

61 Szczotka stalowa                                                                                                                                  

podstawa drewniana, 5 rzędowa, 

wym.: dł. całkowita 28 cm, szer. 4 cm  (± 2 cm)         

szt. 23 10

62 Szczotka WC  z podstawą

kolor biały, wolnostojąca z polipropylenu, wys. 37 cm (± 3 cm ),  

końcówka z włosiem plastikowym, dł. 2,5 - 3,5 cm

kpl. 765 100

63 Sznur do bielizny powlekany                                                                                                                                                                    

min. 20 mb

szt. 4 2

64 Sznurek-taśma bawełniana do wiązania akt

w krążkach  po 80 -100 m, wym.: szer. 1-1,5 cm

szt. 31 5

65 Szufelka metalowa lakierowana do śmieci

wym.: dłxszer. 24 x 22 cm  (± 2 cm )

szt. 27 10

66 Szufelka plastikowa

na długim kiju (120-150 cm) w komplecie ze zmiotką (do sprzątania placu), 

szerokość szufelki:  min. 22 cm

szt. 2 1

67 Szufelka plastikowa z gumką                                                                                                                                                                                 

szer.min. 24 cm

szt. 100 10

68 Ściągaczka do szyb

z tworzywa sztucznego, ściągacz gumowy, 

wym.: dł. 27 cm (± 2 cm) 

szt. 72 10

69 Ściągaczka gumowa do podłogi  + kij aluminiowy

z uchwytem z metalu odpornego na korozję,                                          

wym.: szer. robocza listwy 50 cm ( ± 2 cm ), dł. kija 120 cm ( ± 5 cm ), szer. 

gumowej nakładki min. 3 cm

szt. 65 5

70 Ściągaczka gumowa do podłogi  + kij aluminiowy

z uchwytem z metalu odpornego na korozję,                                          

wym.: szer. robocza listwy 80 cm ( ± 10 cm ), dł. kija 120 cm ( ± 5 cm ), szer. 

gumowej nakładki min. 3 cm

szt. 15 5

71 Taca plastikowa prostokątna                                                                                                                                    

wym.:  30 cm x 40 cm  ( ± 5 cm )

szt. 3 1

72 Tacka kartonowa prostokątna 

14cm x 33 cm (±2cm) opak 250 szt

op. 2 1

73 Taśma ostrzegawcza biało - czerwona                                                                                                    

w rolce, dł. min. 30 m 

szt. 99 10

74 Uchwyt do papieru toaletowego wc chrom

montaż na śrubach

szt. 191 10

75 Uszczelki samoprzylepne gumowe do okien  

wym.: szer. 8-9 mm, gr. 3-4 mm, typ "E" 

mb 250 20

76 Wiadro  plastikowe z wyciskaczem                                                                                                             

poj. 12 l (±3l) 

szt. 44 10

77 Wiadro ocynkowane                                                                                                                                 

poj. 12 l (±2l) 

szt. 13 3

78 Wiadro plastikowe

okrągłe, bez pokrywy, poj. 12 l (±3l)      

szt. 38 10

79 Widelec plastikowy

jednorazowy, opak 100szt

op. 4 2

80 Wieszak łazienkowy

4 zawieszkowy, chromowany, mocowany do ściany za pomocą wkrętów z kołkami

szt. 172 50

81 Wieszak łazienkowy

pojedynczy, chromowany, mocowany do ściany za pomocą wkrętów z kołkami

szt. 82 30

82 Wieszak ubraniowy plastikowy

obrotowy  z poprzeczką, szer. min.40 cm 

szt. 990 300

83 Wieszak ubraniowy stojący

metalowy, min. 5-ramienny, na odzież i torebki, wysokość min.170 cm,w podstawie 

znajduje się obciążenie (stabilny).

szt. 2 1

84 Wycieraczka gumowa                                                                                                                                    

wym.: min. 60x40 cm

szt. 45 10

85 Wycieraczka gumowa z otworami

wym.: wys. 20 mm (± 2 mm), szer.x dł100 x150 cm (± 10 cm) 

szt. 19 5

86 Wycieraczka kokosowa  

wym.: min. 45 x 30 cm 

szt. 8 4

87 Zasłona prysznicowa tekstylna      

100 % poliester, wym. szer x dł.:150 x 200 cm, materiał impregnowany, dolny brzeg 

obciążony ołowianą nitką, górny brzeg wzmocniony, min.10 oczek do zawieszenia 

na karniszu, możliwość prania, różne kolory pastelowe oraz biały 

szt. 155 30

88 Zasłona prysznicowa tekstylna  

100 % poliester,wym.: szer x dł. 180 x 200 cm, materiał impregnowany 

nieprzepuszczalny dla wody, dolny brzeg obciążony celem układania się zasłony, 

górny brzeg wzmocniony, 12 - 14 oczek do zawieszenia na karniszu, możliwość 

prania, różne kolory pastelowe oraz biały 

szt. 76 15

3



L.p. Wyszczególnienie J.m.
liczba zamówienia 

podstawowego

liczba 

zamówienia 

objętego prawem 

opcji

Cena jed. 

brutto [PLN]

Wartość 

brutto 

zamówienia 

podstawoweg

o

[PLN] 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

objętego 

prawem opcji

[PLN]

89 Żabki plastikowe do karniszy

(szyna z PCV poz.20-21), op. min. 50 sztuk

op. 45 20

Razem wartość brutto 

zamówienia

 podstawowego *

Razem wartość brutto 

zamówienia objętego 

prawem opcji *

……………………………………………
podpis i pieczątka Wykonawcy

UWAGA WYKONAWCY:

*   Wartość z pozycji: "Razem wartość brutto zamówienia podstawowego" oraz 

"Razem wartość brutto zamówienia objętego prawem opcji" należy przenieść do 

„FORMULARZA OFERTY" – załącznik nr 1 do SIWZ;
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