
FORMULARZ CENOWY 
PAKIET 2

Lp
.

Przedmiot zamówienia Jm. Ilość Cena 
Jedn. 
Netto

Wartość 
netto
(kol. 4x 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 Środek do mycia wszelkich powierzchni i urządzeń 

łazienkowych: posadzki, płytki ścienne, wanny, 
brodziki, zlewozmywaki, powierzchnie lakierowane i 
emaliowane. Przydatny do utrzymania higieny w 
pomieszczeniach zawilgoconych. Umytym 
powierzchniom nadaje lekki połysk. 

litr 50 Balnexin 
Producent: Merida-Voigt; 
Zasadowy; 
wskaźnik pH koncentratu: 9,5; 
minimalne stężenie wskazane przez 
producenta: 1:200; 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 20 BLITZ ORANGE Producent: BUZIL;
wskaźnik pH koncentratu: 7; 
minimalne stężenie wskazane przez 
producenta: 1:200 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 20  VITRINEX 
Producent: Merida-Voigt; 
koncentrat; 
wskaźnik pH produktu: 10,5; 
opakowanie jednostkowe : 1 litra 

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 80 BUCALEX 
Producent: BUZIL; 
wskaźnik pH koncentratu: 0,2-1 
minimalne stężenie wskazane przez 
producenta: 1:100; 
opakowanie jednostkowe od 1 litra 
do 10 litrów 

10 stężony preparat myjąco-dezynfekcyjny, 
przeznaczonym do mycia i dezynfekcji powierzchni i 

op. 
(1 litr) 

2  EPIDEMIN 
Producent: Merida; Koncentrat; 



urządzeń w miejscach przygotowywania i spożywania 
posiłków; preparat zawiera związki ulegające 
biodegradacji m.in. niejonowe i kationowe związki 
powierzchniowo czynne, związki neutralizujące 
twardość wody; preparat ma doskonałe właściwości 
myjące; 

minimalne stężenie wskazane przez 
producenta: 1:100; pH: 13,5

11 preparat do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni 
wykonanych z drewna, drewnopochodnych, 
wszelkiego rodzaju tworzyw sztucznych oraz skóry; 
skutecznie usuwa kurz a przy tym chroni przed jego 
osadzaniem; pozostawia delikatną hydrofobową 
warstwę, która zabezpiecza przed wnikaniem wody, 
powstawaniem śladów po palcach oraz szarych 
naleciałości; 
lekka konsystencja zapewnia dobrą smarowalność, 
szybkie i równomierne rozprowadzanie oraz brak 
odczucia tłustej pozostałości; 

op. 
(750 
ml) 

10 LH230 
Producent Lakma 
Produkt gotowy. 
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