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Stabilizowany podchloryn sodowy. Zawartość 

12,5 - 16 % aktywnego chloru 150-192 g/l. 

opakowanie handlowe max: 35kg

Produkt do koagulacji wody, zawiera: chlorek 

wodorotlenku glinu od 2,5%-10%.

opakowanie handlowe max: 30kg

Płyn do dezynfekcji wody basenowej, zawierający 

aminy IV rzędowe (nie mniej niż 34%) do 

zwalczania i hamowania alg i glonów oraz 

zwalczania bakterii gronkowca niepieniący

Stężenie użytkowe : 100 ml na 10m³ wody.

opakowanie handlowe max: 30 kg

Odczynniki do fotometru „Lovibond”

-tabletki DPD3 - op. 500 szt. 

Odczynniki do fotometru „Lovibond”

-tabletki DPD No 1 - op. 500 szt. 

Stabilizowany roztwór ditlenku chloru 5%  + 

aktywator,  koncentrat. Środek dezynfekcyjny do 

wody basenowej. Wspomaga walkę z glonami, 

bakteriami i likwiduje biofilm w filtrach i  w 

instalacji basenu.
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3000 szt.

6
1000 szt.

5

Odczynniki do fotometru „Lovibond”                                    

- tabletki Phenol Red - op. 500 szt.               3000 szt.

4

300 kg

3

3900 kg

9

2

Mieszanina kwasu siarkowego                          kwas 

siarkowy 45% (+/-2%) 2(prop, 2-yn, 1-

yloksy)etanol, kwas 2-fosfonobutano-1,2,4-

trikarboksylowy                                                         

opakowanie max 35 kg

4050 kg

1

7000 kg

Stawka VAT [%]
Wartość VAT [zł]              

(6x7)

Wartość brutto [zł]              

(6+8)

Wartość netto [zł]          

(4x5)

Lp.

ASORTYMENT
Nazwa oferowanego 

produktu

Przybliżone roczne 

zapotrzebowanie

Jednostkowa 

cena netto 

[zł] za kg, 

kpl., szt.



Dostawa w formie koncentratu wraz z 

aktywatorem. Aktywacja na miejscu dokonywana 

u klienta przez dostawcę. Opak. 2x5 l

9

Płynny preparat do obniżania chloru związanego, 

wspomagający czystość wody basenowej. 

Zawiera: chlorek N,N-dimetylo-2-

hydroksypropyloamoniowy: 5-15%, niejonowe 

środki powierzchniowo czynne <5%, barwnik C.I. 

42051.     opakowanie handlowe: 30 kg

300 kg

10 SUMA WARTOŚCI                                                                                               

netto VAT brutto

Uwaga! - Roczne zapotrzebowanie podawane jest w celu informacji dla Dostawcy jako przybliżone zużycie, lecz może ulec zmniejszeniu do 30%                                          

* - w oferowane ceny należy wliczyć koszty transportu środków do siedziby Zamawiającego.  

…………………………………

pieczęć i podpis Oferenta
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6 kpl.
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