
FORMULARZ CENOWY 
PAKIET 1

Lp. Przedmiot zamówienia Jm. Ilość Cena
jedn.
netto

Wartość
netto
(kol. 4 x
kol.. 5)

Wartość
brutto

(kol. 6 x stawka
VAT)

Nazwa preparatu,
Producent,

Wskaźnik PH, stężenie, wielkość
opakowań

1 2 3 4 5 6 7 8
1. wysokoskoncentrowany środek myjąco-czyszczący o 

przyjemnym zapachu do codziennego mycia 
pomieszczeń sanitarnych takich jak łazienki, natryski, 
toalety; usuwa osady wapienne, nacieki, plamy uryny; 
do wszelkich pomieszczeń sanitarnych; do 
zastosowania na armaturę, porcelanę, tworzywa 
sztuczne, chrom, stal chromowo-niklową, glazurę i 
terakotę; 

litr 240   SANIREIN Super Koncentrat firmy 
PRAMOL-CHEMIE 
kwasowy; 
wskaźnik pH koncentratu: 2,5; 
minimalne stężenie wskazane przez 
producenta: 1:400; opakowanie 
jednostkowe od 2 do 10 litrów 

2. środek myjąco-czyszczący do wszystkich powierzchni 
wodoodpornych wykonanych z kamienia naturalnego i 
sztucznego, glazury, tworzyw sztucznych, laminatów, 
paneli podłogowych, szyb, luster, powierzchni 
szklanych, lakierowanych i malowanych; do mycia 
metodą natryskową , mycia ręcznego, maszynowego; 
odtłuszczający, szybkoschnący, nie pozostawiający 
smug (np. szyby, lustra, powierzchnie szklane) 

litr 340  ALCODOR Super Koncentrat firmy 
PRAMOL-CHEMIE wskaźnik pH 
koncentratu: 8,5; 
minimalne stężenie wskazane przez 
producenta: 1:400; opakowanie 
jednostkowe od 2 do 10 litrów 

3. środek czyszczący do luster i szyb, do mycia metodą 
natryskową powierzchni i przedmiotów szklanych, 
odtłuszczający, szybkoschnący, nie pozostawiający 
smug, do szkła, luster oraz wszelkich powierzchni 
wodoodpornych, o neutralnym zapachu; 

litr 170  VITREX firmy PRAMOL-CHEMIE 
gotowy do użycia; 
wskaźnik pH produktu: 9,6; 
opakowanie jednostkowe od 1 litra 
do 10 litrów 

4. płynny środek czyszczący do mycia ręcznego i 
maszynowego; do jednoczesnego usuwania osadów 
wapiennych, pozostałości mydła oraz tłuszczy 
roślinnych i zwierzęcych; odpowiedni do odkamieniania
i odtłuszczania podłóg, ścian, maszyn, urządzeń 
kuchennych, łazienkowych; nie powodujący oparów 
korozyjnych, pozostawiający powierzchnie i urządzenia
higienicznie czyste; do stosowania w pomieszczeniach 
sanitarnych oraz przemysłu spożywczego. 

litr 270 ANTICID koncentrat firmy PRAMOL-
CHEMIE wskaźnik pH koncentratu: 
0,6 minimalne stężenie wskazane 
przez producenta: 1:100; 
opakowanie jednostkowe od 1 litra 
do 10 litrów 

5. środek do czyszczenia maszynowego i ręcznego 
powierzchni o strukturze mikroporowatej jak beton 

litr 340 CERAPUR Koncentrat firmy 
PRAMOL-CHEMIE wskaźnik pH 



utwardzony, płytki podłogowe ceramiczne, gres, 
glazurowany i nieglazurowany klinkier oraz 
powierzchnie z żywic epoksydowych, z wyjątkiem 
zdzieracza, strippera. 

koncentratu: 11,5 - 12; 
minimalne stężenie wskazane przez 
producenta: 1:200; opakowanie 
jednostkowe od 1 litra do 10 litrów 

6. czyszczący środek w postaci emulsji o bardzo 
przyjemnym, świeżym zapachu, usuwający uporczywe 
zabrudzenia i plamy ze stali nierdzewnej 
chromowanej, ceramiki, emalii, powierzchni szklanych,
armatury sanitarnej, itp. 

1 op. 
(1kg) 

196 EKOFIX firmy PRAMOL-CHEMIE 
gotowy do użycia; 
wskaźnik pH produktu : 10

7. bardzo silny preparat do usuwania grubych warstw 
tłuszczu, oleju, przypaleń i zwęglonych resztek 
żywności z grilla, piekarników, blach do pieczenia, płyt 
kuchennych, frytkownic i mocno zabrudzonych paneli; 
łatwo rozpuszcza i usuwa przypalone pozostałości z 
czyszczonych powierzchni; dzięki gęstej konsystencji 
ściekanie z pionowych powierzchni zostało 
spowolnione, przez co skuteczność działania środka 
jest wyraźnie podwyższona; 

1 op. 
(1 litr) 

14 GRILLNET-EXTRA firmy PRAMOL-
CHEMIE gotowy do użycia; wskaźnik 
pH produktu: 13-14; 

8. płynny preparat do skutecznego usuwania osadów 
wapiennych oraz uryny z muszli oraz pisuarów, o 
bardzo dobrych właściwościach czyszczących także dla
innego typu zanieczyszczeń; do stosowania 
bezpośrednio na zanieczyszczenia, do wewnątrz miski 
toaletowej lub do zbiornika spłuczki; 

litr 160  CLOSETTBEIZE firmy PRAMOL-
CHEMIE produkt gotowy do użycia; 
wskaźnik pH produktu: 0,6; 
opakowanie jednostkowe od 1 litra 
do 10 litrów 

9. specjalistyczny preparat do mycia podłóg 
laminowanych, paneli szwedzkich oraz podłóg z 
lakierowanego parkietu; nadaje powierzchni 
właściwości antypoślizgowe; spełniający normę DIN 
18032, paragraf 7,5 o antypoślizgowości; szybko 
wysycha nie pozostawiając smug; zalecany do 
stosowania na podłogach m.in. w obiektach 
sportowych; 

litr 380 LAMINET koncentrat firmy PRAMOL-
CHEMIE wskaźnik pH koncentratu: 
7,2 minimalne stężenie wskazane 
przez producenta: 1:200 
opakowanie jednostkowe od 1 litra 
do 10 litrów 

CENA OFERTY: 

Uwaga: Opakowania super koncentratów poniżej poj. 10 litrów muszą mieć nakrętkę dozującą. 

…....................................................... …............................................................................
miejscowość, data Podpis Wykonawcy


