Załącznik nr 1 – specyfikacja
1. Płyn uniwersalny do mycia powierzchni zmywalnych, usuwające brud, zapewniający ochronę,
Ajax Floral Fiesta, op. 1l. – 50 SZTUK.
2. Mleczko do czyszczenia Cif 750 ml. – 30 SZTUK.
3. Odkamieniacz do czajnika w proszku – 18 SZTUK.
4. Pieluchy tetrowe – 50 SZTUK.
5. Płyn do mycia naczyń usuwający tłuszcze, o zapachu miętowym, ulegający biodegradacji,
posiadający atest PZH, Ludwik, op. 5l. – 10 SZTUK.
6. Płyn do mycia szyb ze spryskiwaczem usuwający tłuszcz i brud, dający połysk i nie
pozostawiający smug, Clin Windows, op. 500 ml. – 30 SZTUK.
7. 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. – 30 SZTUK.
8. Płyn zagęszczony do mycia wc, czyszcząco-dezynfekujący, bakteriobójczy, z atestem PZH,
Domestos, op. 750 ml. – 50 SZTUK.
9. Płyn do mycia umywalek, muszli ustępowych, ceramiki sanitarnej, bakteriobójczy, Tytan, op.
700 g. – 50 SZTUK.
10. Płyn do czyszczenia i dezynfekcji sanitariatów, usuwający kamień i rdzę WC Sansed
z dziobem, tylko w białym opakowaniu op. 500 ml. – 50 SZTUK.
11. Płyn do płukania tkanin, ulegający biodegradacji, zawierający dodatki ułatwiające
prasowanie, substancję antystatyczną, lanolinę (typu Global lub równoważny) op. 4l - 2
SZTUKI.
12. Rękawice gospodarcze – 120 PAR, ROZMIAR „M”.
13. Proszek do prania tkanin kolorowych (temp. prania do 90°C) w pralkach automatycznych
oraz do prania ręcznego, (typu E lub równoważny) – 1 SZTUKA (10 KG).
14. Ściereczka z mikrofibry 30x30 cm – 20 OPAKOWAŃ.
15. Ścierka do podłogi biała, rozmiar 60 cm x 80 cm – 100 SZTUK.
16. Ścierka do podłogi szara, rozmiar 60 cm x 80 cm – 100 SZTUK.
17. Środek do usuwania kamienia i rdzy, żel, Cilit kamień i rdza, op. 420 g. – 36 SZTUK (po 12
w opakowaniu – 3 opakowania).
18. Worki na śmieci z folii HDPE w rolkach (120 L) – 50 SZTUK.
19. Zmywak kuchenny (gąbka) dwustronna, jedna strona powłoka szorstka, druga strona
powłoka naturalna (gąbka), rozmiar 9cmx6cm op. 10 szt -20 OPAKOWAŃ.

