
Załącznik nr 1 – specyfikacja 

 
1. Ecofloor Fresh (trzy produkty w jednym) – płyn do mycia podłóg  opracowany specjalnie do 

nowych wymagań w dziedzinie czyszczenia i pielęgnacji. Zmniejsza niebezpieczeństwo 
poślizgu, nadaje się do podłog w obiektach sportowych, op. 10 l. – 10 SZTUK. 

2. Mleczko do czyszczenia Cif  750 ml. – 15 SZTUK. 
3. Odświeżacz do powietrza Brait Magic 425 g. – 15 SZTUK. 
4. Pieluchy tetrowe – 100 SZTUK. 
5. Płyn uniwersalny do mycia powierzchni zmywalnych, usuwające brud, zapewniający ochronę, 

Ajax Floral Fiesta (o zapachu bzu), op. 1l. – 36 SZTUK, (po 12 w opakowaniu – 3 opakowania). 
6. Płyn do mycia naczyń usuwający tłuszcze, o zapachu miętowym, ulegający biodegradacji, 

posiadający atest PZH, Ludwik,  op. 5l. – 10 SZTUK. 
7. Płyn do mycia szyb ze spryskiwaczem usuwający tłuszcz i brud, dający połysk i nie 

pozostawiający smug, Clin Windows, op. 500 ml. – 30 SZTUK. 
8. Plyn do czyszczenia tapicerki i  dywanów MORS, op. 500 ml. – 3 SZTUKI. 
9. Płyn przeznaczony do mycia szyb i wszelkich nadających się do mycia powierzchni np.: ram 

okiennych, parapetów, drzwi, luster, glazury, powierzchni plastikowych, mebli łazienkowych i 
kuchennych, Clin, op.750 ml. – 20 SZTUK. 

10. Płyn do mycia umywalek, muszli ustępowych, ceramiki sanitarnej, bakteriobójczy, Tytan, op. 
700 g. – 50 SZTUK. 

11. Płyn zagęszczony do mycia wc, czyszcząco-dezynfekujący, bakteriobójczy, z atestem PZH, 
Domestos, op. 750 ml. – 50 SZTUK. 

12. Płyn do płukania tkanin, ulegający biodegradacji, zawierający dodatki ułatwiające prasowanie, 
substancję antystatyczną, lanolinę (typu Global lub równoważny)  op. 4l  – 3 SZTUKI. 

13. Proszek do prania tkanin białych  (temp. prania do 90°C) w pralkach automatycznych  oraz do 
prania ręcznego, (typu E  lub równoważny) – 1 SZTUKA (10 KG). 

14. Rękawice gospodarcze – 50 PAR, ROZMIAR „M”. 
15. Stelaż do mopa (40 cm) – 2 SZTUKI. 
16. Ścierka do podłogi  szara, rozmiar 60 cm x 80 cm – 100 SZTUK. 
17. Ścierki do wycierania naczyń – bawełna  (45x65 cm) – 10 SZTUK. 
18. Ściereczka z mikrofibry 30x30 cm – 30 OPAKOWAŃ. 
19. Środek do usuwania kamienia i rdzy, żel, Cilit kamień i rdza, op. 420 g. – 36 SZTUK (po 12  

w opakowaniu – 3 opakowania). 
20. Środek czyszczący Lavatory cleaner (Yplon) – 60 SZTUK. 
21. WC Sansed Podwójna siła (leśny) – płyn do mycia i dezynfekcji urządzeń sanitarnych, usuwa 

kamień i rdzę, 500 ml – 48 SZTUK.  
22. Worki do odkurzacza Zelmer KM 49.4220. – 3 OPAKOWANIA. 
23. Zestaw do zamiatania „senior” – 4 SZTUKI. 

 
 

 


