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…………………………                                                                                    (miejscowość i data)  
(nazwa i adres oferenta) 
 
 

Gmina Kałuszyn  
ul. Pocztowa 1 
05- 310 Kałuszyn  

 
 

Odpowiedź na zapytanie ofertowe  
 

Przedstawiamy ofertę na artykuły chemiczne i środki czystości do Gminnego żłobka w Kałuszynie:  
 

 Lp. nazwa  

 
 

ilość 

Kwota 
całkowita 

netto 

Kwota 
całkowita brutto 

1.  

Papier toaletowy 
kolor : biały 
surowiec: makulatura 
ilość warstw: 2 
wymiary listka:9,7x20 cm 
długość rolki: 170 cm 
średnica rolki 18.5 cm 
ilość rolek w kartonie 12 

20   

2.  

Mydło w płynie  
- nie zawiera konserwantów, alkoholu i barwników, 
- pH przyjazne dla skóry, 
- hipoalergiczny, posiada pozytywną opinie 
Instytutu Matki i Dziecka. 
Pojemność:5l  

5   

3.  

Ręcznik kuchenny 
Kolor: Biały   
Surowiec: Celuloza  
Ilość warstw: 2  
Ilość odcinków:50  
Średnica rolki: 22 cm  
Długość rolki:12 m  
Ilość rolek w kartonie 32 
 

4   

4.  

Ręcznik składany  
Kolor: Biały  
Surowiec: Makulatura  
Ilość warstw: 1 
Ilość odcinków: 4000 
Wymiary odcinka:  23,2 x 23 cm   
Ilość bind w kartonie 20 
 

10   



5.  

Płyn do mycia kuchni 
 
OBSZAR ZASTOSOWANIA:  
Do   mycia   i   dezynfekcji   wodo-   i  
zasadoodpornych podłóg, ścian  i  powierzchni  
roboczych  w  zakładach przemysłu  spożywczego. 
Pojemność: 1l + pojemnik z rozpylaczem   
 

2   

6.  

Płyn do mycia kuchni 
 
OBSZAR ZASTOSOWANIA:  
Do   mycia   i   dezynfekcji   wodo-   i  
zasadoodpornych podłóg, ścian  i  powierzchni  
roboczych  w  zakładach przemysłu  spożywczego. 
 
Pojemność: 5l   

2   

7.  

Płyn do mycia i pielęgnacji 
 
OBSZAR ZASTOSOWANIA:  
Do wszystkich wodoodpornych twardych i 
elastycznych wykładzin   podłogowych   takich   
jak:   PCV,   linoleum, guma,  poliolefiny,  marmur,  
obrobiony  beton, żywica epoksydowa oraz do 
podłóg zabezpieczonych powłoką. 
 
Pojemność: 10 l 

2   

8.  

Płyn do mycia sanitariów 
 
OBSZAR ZASTOSOWANIA:  
Do     wszystkich     wodoodpornych     powierzchni     
i przedmiotów    w    obszarze    sanitarnym    takich    
jak:  
armatury,   umywalki,   wanny   kąpielowe   i   
brodziki, muszle WC  z pokrywami i deskami 
klozetowymi, ścianki  działowe  z  ramami,  lustra,  
flizy itp.  emaliowane,  ceramiczne,  szklane, m  
aluminiowe, mosiężne,  chromowane,  ze  stali  
szlachetnej,  tworzywa sztucznego i lakierowane.  
 
Pojemność: 1l + pojemnik z rozpylaczem   

2   

9.  

Płyn do mycia sanitariów 
 
OBSZAR ZASTOSOWANIA:  
Do     wszystkich     wodoodpornych     powierzchni     
i przedmiotów    w    obszarze    sanitarnym    takich    
jak:  
armatury,   umywalki,   wanny   kąpielowe   i   
brodziki, muszle WC  z pokrywami i deskami 
klozetowymi, ścianki  działowe  z  ramami,  lustra,  
flizy itp.  emaliowane,  ceramiczne,  szklane, m  

1   



aluminiowe, mosiężne,  chromowane,  ze  stali  
szlachetnej,  tworzywa sztucznego i lakierowane.  
 
Pojemność: 10l 

10.  

Mleczko, przeznaczone do usuwania wszelkiego 
typu zabrudzeń z czyszczonych powierzchni. 

Skutecznie usuwa ze wszelkich zmywalnych 
powierzchni uporczywy brud. tłuszcz, osady z 
kamienia i rdzy. Mleczko nie rysuje czyszczonej 
powierzchni, nadaje długotrwały połysk, pozostawia 
przyjemny zapach, nie pozostawia zacieków. 

Zastosowanie: 

Mleczko przeznaczone jest do czyszczenia 
kuchenek, blatów kuchennych, glazury, terakoty, 
wanien, brodzików, powierzchni chromowanych, 
emaliowanych, naczyń emaliowanych, ze stali 
szlachetnej oraz innych 

pojemność: 1l 

5   

11.  

Płyn do mebli 

Płyn do codziennej pielęgnacji mebli drewnianych, 
drewnopodobnych oraz elementów laminowanych. 
Doskonale usuwa kurz, brud, przebarwienia, tłuste 
ślady. Posiada właściwości antystatyczne, opóźnia 
proces osiadania kurzu. Pielęgnuje i chroni 
czyszczone powierzchnie, odświeża pozostawiając 
przyjemny zapach. Zastosowanie: do codziennej 
pielęgnacji mebli. 

pojemność: 1l + pojemnik z rozpylaczem   

2   

12.  

Płyn do mebli 

Płyn do codziennej pielęgnacji mebli drewnianych, 
drewnopodobnych oraz elementów laminowanych.  
Doskonale usuwa kurz, brud, przebarwienia, tłuste 
ślady. Posiada właściwości antystatyczne, opóźnia 
proces osiadania kurzu. Pielęgnuje i chroni 
czyszczone powierzchnie, odświeża pozostawiając 
przyjemny zapach. 

Zastosowanie: do codziennej pielęgnacji mebli. 

pojemność: 5l 

1   

13.  Płyn do mycia szyb 4   



Skuteczny i niezawodny płyn do mycia szyb, luster, 
kryształów, powierzchni emaliowanych i 
laminowanych, a także elementów ze stali 
nierdzewnej.  

Skutecznie usuwa nawet najtrwalszy, zaschnięty 
brud i tłuszcz. Wysoka jakość gwarantuje uzyskanie 
krystalicznie czystych, lśniących szyb bez smug i 
zacieków. Wzbogacony o środki antystatyczne, 
zabezpiecza powierzchnie przed szybkim 
zabrudzeniem. Nie wymaga wstępnego mycia szyb. 

Zastosowanie 

Polecany do mycia powierzchni szklanych, 
laminowanych, emaliowanych oraz ze stali 
nierdzewnej. Łatwo się rozprowadza i szybko 
wysycha. 

 pojemność: 1l + pojemnik z rozpylaczem   

14.  

Płyn do mycia szyb 

Skuteczny i niezawodny płyn do mycia szyb, luster, 
kryształów, powierzchni emaliowanych i 
laminowanych, a także elementów ze stali 
nierdzewnej. 

 Skutecznie usuwa nawet najtrwalszy, zaschnięty 
brud i tłuszcz. Wysoka jakość gwarantuje uzyskanie 
krystalicznie czystych, lśniących szyb bez smug i 
zacieków.  

Wzbogacony o środki antystatyczne, zabezpiecza 
powierzchnie przed szybkim zabrudzeniem. Nie 
wymaga wstępnego mycia szyb. 

Zastosowanie Polecany do mycia powierzchni 
szklanych, laminowanych, emaliowanych oraz ze 
stali nierdzewnej. Łatwo się rozprowadza i szybko 
wysycha. 

 pojemność: 5l 

2   

15.  

Biodegradowalny, uniwersalny preparat do 
usuwania tłustych zabrudzeń. 

 Właściwości produktu: Skoncentrowany, 
uniwersalny preparat przeznaczony do usuwania 
wszelkiego typu trudnych, tłustych zabrudzeń z 
powierzchni takich jak: posadzki betonowe, PCV, 
kamień naturalny i sztuczny, kafle, itp. znajdujących 

2   



się w przemyśle i gastronomii. Doskonale 
rozpuszcza stare zanieczyszczenia olejowo-
tłuszczowe pochodzenia zwierzęcego, roślinnego, 
zanieczyszczenia ropopochodne i wielowarstwowe 
powłoki brudu. Skutecznie usuwa zabrudzenia 
kuchenne i przemysłowe. Nadaje się do mycia 
maszyn i urządzeń. Może być stosowany w myciu 
ręcznym i maszynowym oraz do prania odzieży 
roboczej. 

Zastosowanie: Do mycia wodoodpornych 
powierzchni w gastronomii i przemyśle 
przetwórczym, posadzek przemysłowych w halach 
produkcyjnych, zakładach remontowych, 
warsztatach samochodowych.   

pojemność: 1l + pojemnik z rozpylaczem   

16.  

Biodegradowalny, uniwersalny preparat do 
usuwania tłustych zabrudzeń. 

 Właściwości produktu: Skoncentrowany, 
uniwersalny preparat przeznaczony do usuwania 
wszelkiego typu trudnych, tłustych zabrudzeń z 
powierzchni takich jak: posadzki betonowe, PCV, 
kamień naturalny i sztuczny, kafle, itp. znajdujących 
się w przemyśle i gastronomii. Doskonale 
rozpuszcza stare zanieczyszczenia olejowo-
tłuszczowe pochodzenia zwierzęcego, roślinnego, 
zanieczyszczenia ropopochodne i wielowarstwowe 
powłoki brudu. Skutecznie usuwa zabrudzenia 
kuchenne i przemysłowe. Nadaje się do mycia 
maszyn i urządzeń. Może być stosowany w myciu 
ręcznym i maszynowym oraz do prania odzieży 
roboczej. 

Zastosowanie: Do mycia wodoodpornych 
powierzchni w gastronomii i przemyśle 
przetwórczym, posadzek przemysłowych w halach 
produkcyjnych, zakładach remontowych, 
warsztatach samochodowych.   

pojemność: 5l 

1   

17.  

Odświeżacz do powietrza. Gotowy do użycia 
odświeżacz powietrza w aerozolu. Nadaje ładny 
zapach na długi czas. Szybko i skutecznie 
neutralizuje nieprzyjemne zapachy.  

pojemność: 300 ml 

12   

18.  Koncentrat płynu do mycia i dezynfekcji 
powierzchni zmywalnych mających kontakt z 

2   



żywnością 

Właściwości produktu 

Właściwości: Zasadowy, płynny preparat na bazie 
trzeciorzędowej alkiloaminy o działaniu bakterio- i 
grzybobójczym, przeciw grzybom 
drożdżopodobnym, przeznaczony do dezynfekcji i 
mycia wodoodpornych powierzchni, urządzeń 
mających bezpośredni kontakt z żywnością. 
Pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót 
produktem biobójczym nr 4379/11 

pojemność: 1l + pojemnik z rozpylaczem   

19.  

Koncentrat płynu do mycia i dezynfekcji 
powierzchni zmywalnych mających kontakt z 
żywnością 

Właściwości produktu 

Właściwości: Zasadowy, płynny preparat na bazie 
trzeciorzędowej alkiloaminy o działaniu bakterio- i 
grzybobójczym, przeciw grzybom 
drożdżopodobnym, przeznaczony do dezynfekcji i 
mycia wodoodpornych powierzchni, urządzeń 
mających bezpośredni kontakt z żywnością. 
Pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót 
produktem biobójczym nr 4379/11 

pojemność: 5l 

2   

20.  

Uniwersalny płyn do mycia podłóg 

Właściwości produktu 

Skoncentrowany, bardzo skuteczny i niezawodny 
preparat przeznaczony do codziennej pielęgnacji 
wszelkich wodoodpornych posadzek. Szybko 
odparowuje, nie pozostawia smug i zacieków. 
Umytym powierzchniom nadaje delikatny połysk, 
pozostawiając długo utrzymujący się przyjemny 
zapach. 

Zastosowanie 

Do codziennej pielęgnacji i czyszczenia  wszelkiego 
rodzaju posadzek odpornych na działanie wody. 

pojemność: 5l 

4   

21.  Płyn do mycia grilli i piekarników 1   



Właściwości produktu 

Preparat o bardzo silnym działaniu do 
samoczynnego usuwania zapieczonego tłuszczu, 
zadymień. Doskonale nadaje się do usuwania 
tłustych, spieczonych zabrudzeń z różnego rodzaju 
powierzchni i przedmiotów odpornych na działanie 
alkaliów. Idealnie rozpuszcza i usuwa nawet 
najbardziej zapieczone resztki potraw. 

Zastosowanie 

Produkt do zastosowań profesjonalnych. Środek 
zalecany do skutecznego czyszczenia grilli, 
piekarników, rożna, rusztów oraz płyt grzewczych, 
kuchenek gazowych, patelni, komór wędzarniczych 
itp. Nie niszczy powierzchni emaliowanych. Może 
być stosowany w technologii „aktywnej piany”. Nie 
należy stosować na powierzchniach mało odpornych 
na działanie alkaliów. 

pojemność: 1l + pojemnik z rozpylaczem   

22.  

Płyn do mycia grilli i piekarników 

Właściwości produktu 

Preparat o bardzo silnym działaniu do 
samoczynnego usuwania zapieczonego tłuszczu, 
zadymień. Doskonale nadaje się do usuwania 
tłustych, spieczonych zabrudzeń z różnego rodzaju 
powierzchni i przedmiotów odpornych na działanie 
alkaliów. Idealnie rozpuszcza i usuwa nawet 
najbardziej zapieczone resztki potraw. 

Zastosowanie 

Produkt do zastosowań profesjonalnych. Środek 
zalecany do skutecznego czyszczenia grilli, 
piekarników, rożna, rusztów oraz płyt grzewczych, 
kuchenek gazowych, patelni, komór wędzarniczych 
itp. Nie niszczy powierzchni emaliowanych. Może 
być stosowany w technologii „aktywnej piany”. Nie 
należy stosować na powierzchniach mało odpornych 
na działanie alkaliów. 

pojemność: 5l 

1   

23.  
Płyn do maszynowego mycia naczyń 

Płyn do mycia w zmywarkach gastronomicznych 

2   



naczyń ze stali nierdzewnej, porcelany oraz szkła 

Pojemność 5l 

24.  

Płyn do nabłyszczania naczyń i szkła 

Kwaśny płyn nabłyszczający do naczyń ze stali 
nierdzewnej, porcelany, sztućców, pojemników z 
tworzyw sztucznych oraz szkła 
zapobiega powstawaniu zacieków, plam oraz 
osadów nadaje połysk 

Pojemność 5l 

2   

25.  

Płyn do ręcznego mycia naczyń 

Właściwości produktu 

Płyn przeznaczony do mycia naczyń kuchennych, ze 
szkła, metalu i tworzyw sztucznych. Nie pozostawia 
smug ani zacieków na umytych naczyniach nadając 
im połysk bez konieczności wycierania do sucha. 
Skutecznie usuwa tłuszcz i zabrudzenia, posiada 
wysoką zdolność do emulgowania tłuszczów. 
Produkt sprawdza się zarówno w zimnej jak i ciepłej 
wodzie. 
PRODUKT POSIADA ATEST PZH  

pojemność: 5l 

2   

26.  

Mydło w płynie z pompką 

Wysokiej jakości mydło antybakteryjne w płynie. 
Nie zawiera barwników ani kompozycji 
zapachowej. Neutralne dla skóry pH oraz zawartość 
j gliceryny i pochodnej olejku kokosowego pozwala 
na codzienne mycie rąk nie powodując podrażnień. 
Zalecane w przemyśle przetwórstwa spożywczego, 
instytucjach służby zdrowia oraz w miejscach o 
zwiększonych wymaganiach sanitarnych. Posiada 
atest PZH. 

pojemność: 500 ml 

5   

27.  

Mydło w płynie  

Zastosowanie: 
Wysokiej jakości mydło antybakteryjne w płynie. 
Nie zawiera barwników ani kompozycji 
zapachowej. Neutralne dla skóry pH oraz zawartość 
j gliceryny i pochodnej olejku kokosowego pozwala 
na codzienne mycie rąk nie powodując podrażnień. 
Zalecane w przemyśle przetwórstwa spożywczego, 
instytucjach służby zdrowia oraz w miejscach o 

2   



zwiększonych wymaganiach sanitarnych. Posiada 
atest PZH. 

pojemność: 5l 

28.  

Koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni 
sprzętu  

Zastosowanie: 

Płyn przeznaczony jest do mycia i dezynfekcji 
sprzętu medycznego i dużych powierzchni 
zmywalnych. Ze względu na wysoką tolerancję 
materiałową idealnie nadaje się do dezynfekcji 
materiałów obiciowych oraz wyrobów z tworzywa 
ABS, szkła, porcelany, gumy, stali szlachetnej oraz 
aluminium, nikli i chromu. Zalecany jest także do 
dezynfekcji przez zanurzenie oraz do wyrobów ze 
szkła akrylowego. Może być również stosowany do 
powierzchni mających kontakt z żywnością. Nie 
zawiera aldehydów i fenoli, dzięki czemu nie 
wywołuje reakcji alergologicznych i nie odbarwia 
powierzchni. Nie wymaga spłukiwania. Posiada 
przyjemny, kwiatowy zapach. 
 

pjemność: 1l + pojemnik z rozpylaczem   

4   

29.  

Koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni 
sprzętu  

Zastosowanie: 

Przeznaczony jest do mycia i dezynfekcji sprzętu 
medycznego i dużych powierzchni zmywalnych. Ze 
względu na wysoką tolerancję materiałową idealnie 
nadaje się do dezynfekcji materiałów obiciowych 
oraz wyrobów z tworzywa ABS, szkła, porcelany, 
gumy, stali szlachetnej oraz aluminium, nikli i 
chromu. Zalecany jest także do dezynfekcji przez 
zanurzenie oraz do wyrobów ze szkła akrylowego. 
Może być również stosowany do powierzchni 
mających kontakt z żywnością. Nie zawiera 
aldehydów i fenoli, dzięki czemu nie wywołuje 
reakcji alergologicznych i nie odbarwia 
powierzchni. Nie wymaga spłukiwania. Posiada 
przyjemny, kwiatowy zapach. 
 

pojemność: 5l 

2   

30.  Worki na śmieci LDPE 120 l czarne 
 

5   



Worki na śmieci wykonane z wytrzymałej foli 
LDPE odpornej na uszkodzenia. Na końcu każdego 
worka na śmieci, znajduje się perforacja ułatwiająca 
odrywanie. 

• pojemność: 120 litrów 
• kolor: czarny 
• nawijane na rolkę 
• ilość na rolce: 10 szt. 
• wymiary: 70 x 110 cm 

31.  

Worki na śmieci HDPE 35 l czarne 
 
Worki na śmieci wykonane z wytrzymałej foli 
HDPE odpornej na uszkodzenia. Na końcu każdego 
worka na śmieci, znajduje się perforacja ułatwiająca 
odrywanie. 
 

• pojemność: 35 litrów 
• kolor: czarny 
• nawijane na rolkę 
• ilość na rolce: 50 szt. 
• wymiary: 50 x 60 cm 

 

20   

32.  

Worki na śmieci HDPE 60 l czarne 
 
Worki na śmieci wykonane z wytrzymałej foli 
HDPE odpornej na uszkodzenia. Na końcu każdego 
worka na śmieci, znajduje się perforacja ułatwiająca 
odrywanie. 
  

• pojemność: 60 litrów 
• kolor: czarny 
• nawijane na rolkę 
• ilość na rolce: 50 szt. 
• wymiary: 60 x 72 cm 

 

20   

33.  

Delikatny płyn do prania dziecięcych ubranek 
stworzono w całości z naturalnych składników. Jest 
hypoalergiczny, zawiera tylko składniki najwyższej 
jakości. 
Opis: 
• Hypoalergiczne mydło do prania do codziennego 
użytku 
• Zawiera tylko składniki najwyższej jakości 
• Wystarczająco łagodne dla delikatnej skóry dzieci 

2   



i niemowlaków 
• Idealnie się spłukuje nie zostawiając śladów na 
tkaninach 
• Oparte na ekstraktach roślinnych 
• Nietoksyczne, nie zanieczyszczające środowiska 

pojemność: 5l 

34.  

Płyn dezynfekcyjny ETAPROBEN EP12 
Płyn dezynfekcyjny ETAPROBEN - do 
chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk, 
jednorazowy wkład 1000 ml  
 
Płyn :  
- płyn na bazie alkoholu etylowego 
- wkład jednorazowy 1000ml 
- przeznaczony do chirurgicznej i higienicznej 
dezynfekcji rąk 
- posiada świadectwo rejestracji Ministra zdrowia i 
opieki społecznej  
- do dozownika sprayowego DS1TC 

18   

35.  

Ścierki kuchenne 50 x 70 cm 

- ścierki kuchenne 
- każda ściereczka ma wszytą w rogu zawieszkę 
-produkt wykonany jest ze 100-procentowej 
bawełny  
-może być prany w pralce. 

15   

36.  

Ochraniacze na obuwie - antypoślizgowe.  

Wykonane z folii CPE. 

Kolor: niebieski 

Opakowanie: 100 sztuk. 

3   

37.  

Ścierki uniwersalne 
Praktyczne ściereczki domowe, przeznaczone do 
wszechstronnego użytku domowego. Bardzo dobrze 
usuwają brud, wchłaniają wodę nie pozostawiając 
zacieków i smug. Dzięki specjalnie wzmocnionym 
łączeniom wiskozowym ścierki są bardzo mocne i 
trwałe, co sprawi, że na długo pozostaną w użyciu. 
pakowane: 10 szt. 

10   

38.  

Ścierki gąbczaste 
Praktyczne ścierki gąbczaste są przeznaczone do 
wszechstronnego użytku domowego. Bardzo dobrze 
usuwają brud, wchłaniają wodę, nie pozostawiając 
zacieków i smug. Produkt wielokrotnego użytku, 
wykonany z celulozy regenerowanej, wzmocniony 
siatką z tworzywa sztucznego. 
pakowane: 5szt. 
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39.  

Zmywaki do naczyń 

Profesjonalne, dwustronne gąbki, które moga służyć 
do mycia naczyń, lecz także do innego rodzaju 
czyszczenia. 

 
Jedna strona gąbek jest miękka, bardzo chłonna i 
dobrze spienia, a wykonana jest z poliestrowej 
pianki. 

Druga strona jest szorstka i przeznaczona do 
usuwania najtrwalszych zabrudzeń, nie rysuje ona 
jednak powierzchni. 

pakowane: 10 szt. 
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40.  Dozownik mydła w płynie 
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41.  

reklamówka HDPE 
18x4x33cm 
białe 
1 opakowanie = 200szt 
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Razem netto …………………………… 

W tym  VAT  ………………………….. 

Kwota brutto ………………………….. 

 

Pozostałe informacje  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

termin ważności oferty: ………………..        

termin realizacji zadania: …………………… 
   
Wszystkie produkty spełniają wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadają oznakowanie CE.
           
 
……………………………                   ………………………………………… 
                                      
      (miejscowość i data)                       (pieczęć i podpis osoby reprezentującej Oferenta)                                               
 
 


