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Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie dotyczy dostawy środków czystości do punktów i zespołów przedszkolnych
utworzonych w ramach Projektu „Kompetentne Przedszkolaki” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki

Środki czystości będące przedmiotem dostawy muszą posiadać odpowiednie atesty
i certyfikaty i by ć dozwolone do użytku w przedszkolach (szkołach).
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OGÓŁEM

1

Papier toaletowy w składce, biały 2
warstwowy wykonany z celulozy, ilość
listków min 250 szt. w 1 opakowaniu,
pasujący do dozownika TORK

opak. 40 120 50 150 270

2

Papier toaletowy w małej rolce biały
makulaturowy 1 warstwowy, miękki i
wytrzymały, wydajny (lub lepszy),
opakowanie zawiera min. 8 rolek

opak. 40 120 50 150 270

3

Ręcznik papierowy w składce
czteropanelowy, biały 2 warstwowy, ilość
listków w 1 opakowaniu min. 110 szt.
Pasujący do dozownika TORK

opak. 40 120 50 150 270

4

Ręcznik w składkach, szary lub zielony
jednowarstwowy, ilość w 1 opakowanie
min. 190 listków, pasujący do dozownika
TORK

opak. 40 120 50 150 270

5
Mydło w płynie o pojemności 5 l do
uzupełniania dozownika  bezpieczne dla
dzieci

szt. 4 12 5 15 27

6
Mydło w płynie z dozownikiem, 500 ml,
bezpieczne dla dzieci, możliwość
uzupełnienia

szt. 5 15 7 21 36

7 Worki foliowe min. 35L, opakowanie min.
50 szt. opak. 3 129 4 172 301

8 Kij aluminiowy do mopów tasiemkowych szt. 1 43 1 43 86

9 Mop tasiemkowy pasujący do kija
aluminiowego z mikrofibry, dobrej jakości szt. 2 86 2 86 172

10 Worki do odkurzacza Zanussi ZAN 2410,
opakowanie zawiera min. 5 worków opak. 3 138 4 184 322

11
Preparat do czyszczenia mebli i
powierzchni z tworzyw sztucznych w
postaci aerozolu, pojemność min. 400 ml

szt. 2 92 2 92 184
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12
Uniwersalny płyn do mycia i pielęgnacji
powierzchni podłogowych,  pojemność
min. 5 l

szt. 4 184 6 276 460

13
Mleczko do mycia armatury łazienkowej,
glazury i urządzeń sanitarnych,
pojemność min. 500 ml

szt. 4 184 5 230 414

14
Żel do czyszczenia pisuarów i muszli
klozetowych o przyjemnym zapachu, o
pojemności min. 750 ml

szt. 6 276 7 322 598

15 Płyn do mycia naczyń o pojemności min.
0,5L (np. ludwik) szt. 4 184 6 276 460

16 Ściereczka z mikrofibry o wymiarach min.
30x30 cm szt. 2 92 3 138 230

17 Ściereczka z mikrofazy o wymiarach min.
30x30 cm szt. 2 92 3 138 230

18 Gąbka z trwałym padem szorującym,
opakowanie zawiera min. 5szt. opak. 2 92 3 138 230

19 Rękawice gospodarcze wewnątrz
flokowane, odporne na detergenty para 4 184 5 230 414

20 kostka do wc w koszyczku min. 40g szt. 11 506 15 690 1 196

21
Płyn do mycia szyb z pompką, nie
pozostawiający smug, butelka min.
500ml

szt. 1 46 2 92 138

22
Płyn do prania dywanów, bezpieczny dla
dzieci, przyjemny zapach, pojemność
min. 450ml

szt. 2 92 2 92 184

23

Chusteczki higieniczne jednowarstwowe
uniwersalne dwuwarstwowe wykonane z
bardzo miękkiej i delikatnej bibułki min.
100 szt. w opakowaniu wyciągane z
papierowego  pojemnika

opak. 10 460 12 552 1 012

24 Szczotka na długim kiju do zamiatanie
podłóg szt. 1 46 0 0 46

• Z uwagi na to, że Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, Zamawiający może dokonać zakupu pojedynczego przedmiotu tylko
za cenę niższą niż 350 złoty brutto. Zatem cena jednostkowa brutto pojedynczego
przedmiotu musi być niższa niż 350 zł. brutto.

• Zamawiający wraz z umową przekaże Wykonawcy protokoły odbioru, w których będą
określone ilości poszczególnego asortymentu dla każdego punktu/zespołu przedszkolnego.


