pieczęć firmowa Oferenta

Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego Nr 4/ZC/2015
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
MOSiR OSTRÓW MAZOWIECKA
I – XII 2015r

Pakiet I Profesjonalne środki czystości
L
Produkt - opis
p.

Jm

Ilość

1

Profesjonalny środek do codziennej pielęgnacji wszelkich posadzek
wodoodpornych, zapewniający dobry efekt myjący, bezsmugowy.
Neutralny dla mytych powierzchni, szybkoschnący, antypoślizgowy,
niepieniący. Środek pozostawiający przyjemny zapach, neutralizujący
przykre zapachy. Do posadzek z kamienia naturalnego, gresu, pcv i
innych delikatnych powierzchni. Stosowanie do mycia ręcznego i
maszynowego, podatny na biodegradację. Dozowanie w proporcjach
100ml/10 litrów wody przy myciu ręcznym i maszynowym.
Opakowanie 5 litrów. Dozowanie pompa. Stosowany obecnie środek
Taski Jontec 300 Diversy lub równoważny.

litr

80

2

Profesjonalny środek kwaśny do mycia podłóg i ścian, usuwający
kamień wodny, złogi mydła, rdzę, brud i inne zanieczyszczenia.
Nadający połysk. Nie powodujący uszkodzeń mytych powierzchni (
armatura sanitarna, stal nierdzewna), o przyjemnym zapachu. Do
stosowania w codziennej pielęgnacji powierzchni wodoodpornych.
Stosowanie do mycia ręcznego i maszynowego. Użycie z dozownika.
Dozowanie w proporcjach 100 -1000ml/10 litrów wody przy myciu
ręcznym i maszynowym. Opakowanie 5 litrów. Dozowanie pompa.
Stosowany obecnie środek Taski Sani Calc Diversy lub równoważny.

litr

60

3

Profesjonalny preparat-koncentrat o pH ok 1.5; na bazie aktywnego
tlenu oraz anionowych i niejonowych środków powierzchniowo
czynnych o uniwersalnym zastosowaniu, przeznaczony do mycia i
dezynfekcji wszystkich wodoodpornych powierzchni i przedmiotów.
Możliwość stosowania w obecności klientów. Charakteryzujący się
wysoką kompatybilnością materiałowa. Biodegradalny i bezpieczny dla
środowiska(produkt rozpadu tlen i woda). Szeroka skuteczność
mikrobójcza potwierdzona wg europejskich norm w warunkach
brudnych i czystych. Status klasyfikacyjny-produkt biobójczy.
Stosowanie do mycia ręcznego i maszynowego. Użycie z dozownikapompy. Opakowanie 5 litrów. Stosowany obecnie środek Oxivir
Diversy lub równoważny.

litr

30

Cena
Kwota
Cena
Nazwa
Wartość
jednostko podatku jednostkowa handlowa oferowanego
wa brutto
VAT
netto (zł)
i nazwa
opakowania
(zł)
(zł)
producenta i pojemność

Łączna
wartość
brutto
towaru

4

Profesjonalny koncentrat do mycia o szerokim zakresie stosowaniabezzapachowy.
Stosowany
przy
silnie
zanieczyszczonych
powierzchniach. Przeznaczony do mycia ręcznego i maszynowego.
Stosowany w procesie doczyszczania oraz w procesie mycia
bieżącego. Niskopieniący Dozowanie w proporcjach 50-500ml/10L
wody. Opakowanie 5 litrów. Dozowanie pompa. Stosowany obecnie
środek Taski Jontec Forward SP Diversy lub równoważny.

litr

50

5

Profesjonalny preparat do podłog, do usuwania olejów syntetycznych
i mineralnych, tłuszczu i zanieczyszczeń rozpuszczalnych w wodzie.
Przeznaczony do mycia ręcznego i maszynowego.Dozowanie w
proporcjach 100ml/10l wody, Opakowanie 5 litrów. Stosowany obecnie
środek Taski -Jontec-Best- Diversey lub równoważny.

litr

35

6

Profesjonalny preparat przeznaczony do do zabezpieczeń
(nabłyszczania) i polerowania powierzchni pionowych wykonanych ze
stali nierdzewnej, skutecznie usuwający plamy z wody i odciski palców
Nie stanowiący zagrożenia dla człowieka i środowiska. pH ok 7.
Opakowanie 0,75-0,9L w butelce z główka dozującą. Stosowany
obecnie środek Suma Inox Classic D7 Diversy lub równoważny.

szt

2

7

Profesjonalny żel do WC zwalczający kamień i rdzę, posiadający
ukształtowaną
końcówkę
butelki
umożliwiającą
dokładne
rozprowadzenie w całej muszli klozetowej, który doskonale przylega do
pochyłych/pionowych powierzchni, przez co wydłuża czas reakcji z
zanieczyszczeniami i zwiększa efektywność mycia, bezpieczny dla
nieuszkodzonych powierzchni sanitarnych wykonanych z porcelany i
glazury, na bazie kwasów: cytrynowego , sulfamidowego o pH<1.
Gotowy do użycia, opakowanie o pojemności 0,7-0,75 L Stosowany
obecnie środek Taski Sani Clonet Diversy lub równoważny.

szt

15

8

Profesjonalny skoncentrowany preparat dezynfekcyjny do mycia,
odkamieniania, dezynfekcji oraz odświeżania kwaso- i wodoodpornych,
zmywalnych powierzchni, o właściwościach bakteriobójczych i
grzybobójczych o pH w koncentracie maksymalnie 1, zawierający
kwasy: metanosulfonowy lub salicylowy. Status klasyfikacyjny-produkt
biobójczy (potwierdzony dokumentem). Opakowanie maksymalnie 1
litr. Stosowany obecnie środek Taski Sani 4 in 1 Diversy lub
równoważny.

litr

10

9

Profesjonalny wysoko skoncentrowany preparat w systemie
zamkniętym z wbudowanym systemem dozowania, który zapewnia
precyzyjne dozowanie i zapobiega wyciekom koncentratu,
przeznaczony do czyszczenia powierzchni wodoodpornych i szkła,
zawierający związki alkoholowe i kwasu sulfonowego, nie stanowiący
zagrożenia dla człowieka i środowiska. Opakowanie maksymalnie 5
litrów. Stosowany obecnie środek Taski Sprint 200 Cubit lub
równoważny.

litr

10

10

Profesjonalny, wysoko skoncentrowany preparat w systemie
zamkniętym, z wbudowanym systemem dozowania, który zapewnia
precyzyjne dozowanie, przeznaczony do codziennego mycia
podłóg(terakota, panel podłogowy), o przyjemnym zapachu,
niskopieniący. Przeznaczony do mycia ręcznego i maszynowego.
Opakowanie 5 litrów. Stosowany obecnie środek Taski Jontec 300 Cubit
lub równoważny.

litr

15

11

Profesjonalny wysoko skoncentrowany preparat w systemie
zamkniętym, z wbudowanym systemem dozowania, który zapewnia
precyzyjne dozowanie, przeznaczony do codziennego mycia
kwasoodpornych powierzchni w toaletach-przeznaczony do wody
twardej i zawierający inhibiyory korozji, skutecznie usuwający
różnorodne zanieczyszczenia (zwłaszcza osady kamienne), nie
pozostawiający zacieków, nie zawierający w swym składzie kwasów
nieorganicznych. Opakowanie 5 litrów. Stosowany obecnie środek
Taski Sani Cid Cubit lub równoważny.

litr

15

12

Profesjonalny biobójczy, skoncentrowany preparat w systemie
zamkniętym z z wbudowanym systemem dozowania, który zapewnia
precyzyjne dozowanie i zapobiega wyciekom koncentratu, pracujący
przy różnym ciśnieniu wody, ze zmiennym nastawieniem dwóch stężeń,
zapewniający brak kontaktu użytkownika z koncentratem; do
czyszczenia i dezynfekcji powierzchni w sanitariatach, wykazujący
skuteczność dezynfekcyjną w stosunku do szerokiego spektrum
mikroorganizmów, pozostawiający przyjemny zapach; posiadający
pozwolenie na obrót produktem biobójczym. Opakowanie 1,5 litra.
Stosowany obecnie środek Taski Sani Des lub równoważny.

szt

6

13

Profesjonalny preparat do codziennego mycia różnych powierzchni
zmywalnych, o przyjemnym zapachu, niepozostawiający smug.
Przeznaczony do mycia ręcznego. Opakowanie 5 litrów. Stosowany
obecnie środek Taski Cif Pro Window lub równoważny.

litr

30

14

Profesjonalny skoncentrowany preparat dezynfekujący, na bazie
stabilizowanego aktywnego chloru w postaci tabletek, dopuszczony do
dezynfekcji
powierzchni
i
przedmiotów
zanieczyszczonych
substancjami organicznymi w stężeniu: max 1,8% w roztworze
wodnym. Opakowanie maksymalnie do 300 tabletek ,po max. 2,7 g
sztuka.
Stosowany obecnie środek SUMA TAB D4 lub równoważny.

tablet 600
ki
2op

Dostawy wg bieżących potrzeb, średnio 1 raz w miesiącu. Każdy pakiet stanowi osobną ofertę.
Miejsce dostaw: MOSiR 07-300 Ostrów Mazowiecka ul. H. Trębickiego 10
Dyrektor MOSiR zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Razem brutto Pakiet I...............................pieczęć i podpis Oferenta.................

pieczęć firmowa Oferenta

Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego Nr 4/ZC/2015
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
MOSiR OSTRÓW MAZOWIECKA
I – XII 2015r

Pakiet II
L
p

Środki czystości
Produkt - opis

Jm

Ilość

1

Mydło w płynie antybakteryjne do całego ciała , niewysuszające skóry,
użycie z dozowników, których wylot znajduje się u dołu (odpowiednia
gęstość zapobiegająca wypływaniu mydła). Opakowanie 5 litrów

litr

670

2

Papier toaletowy duży Jumbo, biały,
pojemników

szt

400

3

Papier toaletowy duży Jumbo, szary, bez nadruku do pojemników

szt

300

4

Papier toaletowy mały , dwuwarstwowy , szary

szt

1000

5

Worki mocne 240 L. Opakowanie (rolka) minimum 15 sztuk

op

50

6

Worki na śmieci mocne 120 L. Opakowanie (rolka) minimum 25 sztuk

op

80

7

Worki na śmieci mocne 60 L. Opakowanie (rolka) minimum 25 sztuk

op

90

8

Worki na śmieci mocne 35 L. Opakowanie (rolka) minimum 25-50 sztuk

op

50

9

Domestos - opakowanie 5 litrów

litr

60

10

Żel do WC myjąco dezynfekujący do codziennego użycia (DUCK SILUX,
DOMESTOS, HARPIC lub równoważne). Opakowanie maksymalnie 1 litr

litr

16

11

Cilit Bang ( lub równoważny) płyn do czyszczenia łazienek dozownik z
rozpylaczem. Opakowanie maksymalnie 1litr

litr

7

dwuwarstwowy bez nadruku do

Cena
Kwota
Cena
Nazwa
jednostko podatku jednostko handlowa/
wa brutto VAT
wa netto nazwa
(zł)
(zł)
(zł)
producenta

Wartość
Łączna
oferowanego wartość
opakowania i brutto towaru
pojemność

12

Proszek do czyszczenia powierzchni. Stosowany obecnie środek: Proszek
YPLON lub równoważny. Opakowanie maksymalnie 1 kg

13

Ręcznik papierowy 300 m ((rolka) niepylący do okien i luster.

14

kg

12

rolka

20

Płyn uniwersalny do mycia gładkich powierzchni (terakota, glazura), do
bieżącego stosowania, przyjemny zapach. Stosowany obecnie środek AJAX,
ARO, MSR PROPER lub równoważny. Opakowanie maksymalnie 5 litrów

litr

70

15

Płyn do mycia naczyń. Stosowany obecnie środek LUDWIK lub
równoważny. Opakowanie maksymalnie 5 litrów.

litr

100

16

Kwasowy preparat do czyszczenia posadzek oraz powierzchni. Opakowanie
maksymalnie 5 litrów. Stosowany obecnie środek SWISCH – SP 300

litr

30

17

Proszek do prania w pralkach automatycznych. Opakowanie minimum. 7 kg.
Kolor.

kg

80

18

Płyn do mycia szyb i luster nie pozostawiający smug. Opakowanie 5 litrów

litr

30

19

Płyn do mycia szyb i luster nie pozostawiający smug. Opakowanie
maksymalnie 1 litr z rozpylaczem

litr

16

20

Ręczniki papierowe białe składane (ZZ), użycie z pojemników. Opakowanie
minimum 4000 listków. Średniej jakości.

Szt

140
7op

21

Mleczko do czyszczenia bez zarysowań. Opakowanie maksymalnie 1 litr.
Stosowany obecnie środek CIF lub równoważny

litr

10
Razem wartość brutto Pakiet II ….............................

Dostawy wg bieżących potrzeb, średnio 1 raz w miesiącu.
Miejsce dostaw: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
07-300 Ostrów Mazowiecka
ul. H. Trębickiego 10
Każdy pakiet stanowi osobną ofertę.
Dyrektor MOSiR zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Pieczęć i podpis Oferenta............................................

pieczęć firmowa Oferenta
Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego Nr 4/ZC/2015
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
MOSiR OSTRÓW MAZOWIECKA
I – XII 2015r
Pakiet III - profesjonalne środki czystości
lp.
Produkt - opis

Jm

Ilość

1

Profesjonalny środek czyszczący, kwasowy, do pomieszczeń
sanitarnych, łazienek, sanitariatów oraz pomieszczeń basenowych,
stosowany do mycia ręcznego, posiadający atesty i dopuszczenia.
Opakowanie maksymalnie 5 litrów. Stosowany obecnie środek Tix
Sanit S-001 lub równoważny

litr

110

2

Profesjonalny środek biobójczy, dezynfekująco-czyszczący do
stosowania na wszystkie kwasoodporne powierzchnie w łazienkach,
sanitariatach i pomieszczeniach basenowych. Do czyszczenia
gruntownego i codziennej dezynfekcji, posiadający atesty i
dopuszczenia. Przeznaczony do mycia ręcznego.
Opakowanie
maksymalnie 5 litrów.
Stosowany obecnie środek Germ Fighter B-002 lub równoważny

litr

35

3

Profesjonalny, alkaliczny , dezynfekująco-czyszczący preparat na bazie
aktywnego chloru, wysoce bakteriobójczy i grzybobójczy. Możliwość
uzyskania stabilnej , zwartej piany.
Przeznaczony do mycia ręcznego, posiadający atesty i dopuszczenia.
Opakowanie maksymalnie 5 litrów.
Stosowany obecnie środek Alkalitix Z - 002 lub równoważny

litr

90

Cena
Kwota
Cena
Nazwa
jednostko podatku jednostkowa handlowa/
wa brutto VAT (zł) netto (zł) nazwa
(zł)
producenta

Wartość
Łączna
oferowanego wartość brutto
opakowania i towaru
pojemność

4

Profesjonalny płyn przeciw algom i glonom znajdujących się w wodzie
basenów kąpielowych. Środek musi usuwać istniejące glony oraz
bakterie gronkowca złocistego. Opakowanie 5 litrów. Obecnie
stosowany środek Glon Fighter B-001. Środek musi posiadać wszelkie
normy i dopuszczenia.

litr

80

5

Profesjonalna pasta czyszcząca, do gruntownego doczyszczania,
usuwająca kamień, tłuszcz oraz różne trudne do usunięcia
zanieczyszczenia.
Opakowanie maksymalnie 250g. Stosowany obecnie środek Pasta
PRIM SPECJAL lub równoważny.

szt

48

6

Profesjonalny środek do czyszczenia i pielęgnacji stali szlachetnej.
Opakowanie z atomizerem 550g. Obecnie stosowany środek SteelTix
S-002 lub równoważny.

szt

4

Dostawy wg bieżących potrzeb, średnio 1 raz w miesiącu.
Razem wartość brutto Pakiet III......................................
Miejsce dostaw: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
07-300 Ostrów Mazowiecka ul. Trębickiego 10
pieczęć i podpis Oferenta............................................
Każdy pakiet stanowi osobną ofertę.
Dyrektor MOSiR zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

