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Zestawienie materiałów gospodarczych 
 

 

Lp. Asortyment Jedn. miary Zapotrzeb
owanie 

Cena jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

1. 
Ścierki podłogowe, białe, grube, mocne o 
bardzo dobrych właściwościach wchłaniania,  
o wymiarach 60x70 cm 

szt. 400  
 

2. 

Ścierki domowe do kurzu  z mikrofibry o 
parametrach takich jak ściereczka Vileda lub 
równoważnych,  grube, mocne o wymiarach 
30x30 cm, kolory różne z wyłączeniem 
czerwonego 

szt. 80  

 

3. 

Ścierki domowe do kurzu  z mikrofibry o 
parametrach takich jak ściereczka Vileda lub 
równoważnych,  grube, mocne o wymiarach 
30x40 cm, kolory różne z wyłączeniem 
czerwonego 

szt. 30  

 

4. 

Ścierki domowe do kurzu  z mikrofibry o 
parametrach takich jak ściereczka Vileda lub 
równoważnych,  grube, mocne o wymiarach 
50x60 cm, kolory różne z wyłączeniem 
czerwonego 

szt.  35  

 

5. Ścierki bawełniane kuchenne o wymiarach 
50x70 cm szt. 15   

6. Rękawice nitrylowe, niepudrowane  opakowanie 
100 sztuk rozmiar S opakowanie 2   

7. Rękawice nitrylowe, niepudrowane  opakowanie 
100 sztuk rozmiar M opakowanie 20   

8. Rękawice nitrylowe, niepudrowane opakowanie 
100 sztuk rozmiar L opakowanie 4   

9. Rękawice gospodarcze, grube, wyściełane 
bawełną rozmiar S para 10   

10. Rękawice gospodarcze, grube, wyściełane 
bawełną rozmiar M para 60   

11. Rękawice gospodarcze, grube, wyściełane 
bawełną rozmiar L para 25   

12. Worki do segregacji śmieci o pojemności 120L  
(rolka 10 szt.) kolor żółty, mocne i wytrzymałe rolka 25   

13. 
Worki do segregacji śmieci o pojemności 120L  
(op. 10 szt.) kolor niebieski, mocne 
 i wytrzymałe 

rolka 25  
 

14. 
Worki do segregacji śmieci o pojemności 120L  
( op. 10 szt.) kolor brązowy, mocne i 
wytrzymałe 

rolka 30  
 

15. Worki do segregacji śmieci o pojemności 160L  
( op. 10 szt.) kolor zielony, mocne i wytrzymałe  rolka 6   

16. Worki do segregacji śmieci o pojemności 160L  
( rolka 10 szt.) kolor żółty, mocne i wytrzymałe rolka 40   

 
 
 



17. 
Worki do segregacji śmieci o pojemności 160L  
( rolka 10 szt.) kolor niebieski, mocne i 
wytrzymałe 

rolka 40  
 

18. 
Worki na śmieci o pojemności 120L  ( rolka 10 
szt.) kolor czarny, grube, super mocne i odporne 
na rozerwanie 

rolka 60  
 

19. 
Worki foliowe  na śmieci o pojemności 60L  
(rolka 10 szt.) z taśmą, czarne,   bardzo mocne i 
wytrzymałe 

rolka 25  
 

20. Worki foliowe LDPE na śmieci o pojemności 
35L  (rolka 10 szt.) czarne, mocne i wytrzymałe rolka 80   

21. 
Worki foliowe HDPE na śmieci o pojemności 
20L  (rolka 50 szt.)  mocne i wytrzymałe, 
gwiaździsty zgrzew dna 

rolka 20  
 

22. Szczotka do czyszczenia WC z pojemnikiem, 
plastikowa, kolor biały lub beżowy szt. 20   

23. Miotła do zamiatania SORGO z kijem szt. 4   

24. Zmiotka z poręcznym uchwytem, plastikowe 
łagodne włosie,  różne kolory szt. 15   

25. 

Miotła przemysłowa, z drewna naturalnego 50 
cm, włosie mieszane: arenga/plastik, z kijem z 
drewna naturalnego, wykonany z suchego 
czyszczonego drewna, o długości 180 cm. 

szt. 15  

 

26. 
Wiadro plastikowe o pojemności 10L 
przeznaczone do użytku gospodarczego z 
trwałego, wytrzymałego tworzywa 

szt. 10  
 

27. 

Gąbka do mycia naczyń MAXI, jednostronnie 
szorstka; cześć miękka wykonana z pianki 
poliestrowej, dobrze spieniająca środki myjące, 
bardzo chłonna; cześć szorstka do usuwania 
najtrwalszych zabrudzeń, nie rysująca 
czyszczonych powierzchni (op. 5 szt.) 

opakowanie 15  

 

28. 
Druciak (czyścik) spiralny MAXI, wykonany ze 
stali nierdzewnej, do czyszczenia mocno 
zabrudzonych naczyń kuchennych 

szt. 30  
 

29. 

Zmywak do teflonu, do czyszczenia patelni 
teflonowych, nadaje się również do mycia szkła, 
porcelany i stalowych garnków, miękki, 
delikatny i bardzo wytrzymały, kolor złoty lub 
srebrny 

szt. 25  

 

 


