
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości dla Wojewódzkiego 

Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie. 

2. Zamówieniem objęte jest m.in. dostawa środków czystości, produktów związanych  

z utrzymaniem czystości oraz papieru toaletowego i ręczników do rąk. 

3. Wszystkie środki czystości zaproponowane przez Wykonawcę muszą posiadać nienaruszone 

cechy pierwotnego opakowania fabrycznego, m.in. posiadać zabezpieczenia zastosowane 

przez producenta. Materiały opakowaniowe muszą być czyste, suche, bez uszkodzeń 

mechanicznych, zapewniające właściwą jakość i trwałość wyrobu. Przedmiot zamówienia nie 

może być porcjowany ani rozcieńczony przez Wykonawcę. 

4. Wszystkie środki czystości powinny posiadać okres przydatności do użycia (termin ważności) 

minimum 9 miesięcy od daty dostawy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć środki czystości na własny koszt i ryzyko w miejsce 

wskazane przez Zamawiającego. 

6. Miejsce dostawy w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00. 

Zakład Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie, ul. Warszawska 109, 10-702 Olsztyn. 

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad dostarczonego towaru, Wykonawca 

zobowiązany jest do jego wymiany na towar wolny od wad w ciągu 5 dni roboczych,  

w przypadku zakwestionowanych w ilościach (reklamacja ilościowa) przez Zamawiającego,  

w terminie 2 dni roboczych. 

 

Lp. Opis przedmiotu zamówienia JM Ilość 

1.  

Płyn do mycia ręcznego naczyń, posiadający doskonałe właściwości myjące 
oraz wysoką zdolność do emulgowania tłuszczów, używany jest do mycia i 
czyszczenia wszelkiego typu powierzchni sprzętów domowego użytku: 
mebli, lodówek, wykładzin, podłóg, glazury, dywanów i tworzyw sztucznych, 
poj. 5 l typu "Ludwik"  

op. 22 

2.  

Proszek do szorowania (ostry), szorujący mikro-ziarenkami skutecznie 
eliminuje uporczywy tłuszcz, brud, kamień i osad z mydła, a przy tym nie 
rysuje czyszczonych powierzchni, może być stosowany do szorowania 
powierzchni kuchenek, wanien, brodzików, lodówek, poj. 450 g, typu Ajax. 

op. 25 

3.  
Uniwersalny płyn do mycia, zastosowanie: duże, gładkie powierzchnie: 
podłogi, kafelki, szafki, blaty. Nierozcieńczony, można stosować do 
usuwania silnych zabrudzeń umywalek, opakowanie poj. 1L, typu Ajax 

op. 13 

4.  

Uniwersalny płyn myjący stosowany w formie rozcieńczonej do zmywania 
podłóg i ścian oraz w postaci skoncentrowanej do usuwania silnych 
zabrudzeń z blatów, zlewozmywaków, kuchenek i innych sprzętów, 
opakowanie poj. 5L, typu Flesz 

op. 4 

5.  
Mop końcówka sznurek 250g „Anex”, biało-niebieska, bawełniana, splot 
dwukolorowy, długość 29-30 cm, gwint normalny do kija wkręcanego 

szt. 17 

6.  
Gąbka kuchenna, uniwersalna, poliuretanowa warstwa ścierna, różne 
kolory, wymiary 11 cm x 7 cm, opakowanie a’5 szt.  

op. 30 

7.  
Płyn do mycia szyb, ze spryskiwaczem, usuwający wszystkie zabrudzenia, 
także tłuste, nie pozostawia smug, przeznaczony do czyszczenia szklanych 
powierzchni (szyb, luster, okien), poj. 500 ml, typu Clin 

op. 33 



8.  
Żel do usuwania kamienia, rdzy, osadów z mydła, zacieków wodnych, 
tłustych plam. Itp. Z takich powierzchni jak chrom, stal nierdzewna, glazura, 
poj. 420 ml, typu "Cilit Żel kamień i rdza"  

op. 13 

9.  

Ręcznik papierowy do wycierania rąk, perforowana i gofrowana struktura, 
wykonany ze 100% celulozy, długość roli 70m, gramatura 36 g/m2, 
dwuwarstwowy, kolor biały, szerokość rolki 21,5 cm, średnica całego 
papieru 13 cm typu Merida top, opakowanie 12 szt. 

op. 70 

10.  
Żel do WC, czyszcząco-dezynfekujący usuwa kamień i dezynfekuje toalety, 
bardzo gęsty, utrzymujący się na ściankach toalety, działający również 
poniżej linii wody, poj. 750 ml, typu Domestos. 

op. 19 

11.  
Ściereczki uniwersalne , wykonane w 100% z wiskozy, rozmiar 34 x 45 cm, 
opakowanie 5 szt., typu Jan Niezbędny 

op. 31 

12.  
Środek do gruntownego czyszczenia urządzeń sanitarnych typu Merida 
Super Sanitin Plus, opakowanie poj. 1l 

op. 1 

13.  

Uniwersalne mleczko do czyszczenia, usuwające oporny brud i plamy, 
łagodne dla powierzchni, może być stosowane do czyszczenia powierzchni 
emaliowanych, ceramicznych, chromowanych i tworzyw sztucznych, poj. 
700 ml typu "Cif"  

op. 5 

14.  
Mydło antybakteryjne w płynie typu AS, środek myjący, przeznaczonym do 
codziennego użytku o neutralnym pH, zawiera środek antybakteryjny z 
dodatkiem gliceryny, opakowanie poj. 5l 

op. 11 

15.  
Krem do rąk, nawilżający i wygładzający zniszczoną skórę, szybko 
wchłanialny, zawierający sole mineralne i składniki odżywcze, poj. 100 ml, 
typu Ziaja 

op. 91 

16.  
Sól do zmywarek, zmiękczająca wodę i zapobiegająca osadzaniu się 
kamienia, opakowanie 1,5 – 2 kg typu Ludwik lub Somat. 

op. 3 

17.  
Odświeżacz powietrza w aerozolu, eliminujący nieprzyjemne zapachy, 
odświeżający, poj. 300 ml, typu Glade by Brise 

op. 8 

18.  
Płyn/balsam do mycia naczyń, chroniący skórę przed wysuszeniem i 
podrażnieniami (receptura wzbogacona kompleksem witamin A,E,F,H) o 
neutralnym pH, preparat ulegający biodegradacji, poj. 1l, typu Fairy 

op. 9 

19.  

Papier toaletowy biały, 100% celulozy, min. dwuwarstwowy, w rolce, 
perforowany, z odcinkiem ułatwiającym odklejenie pierwszej warstwy, 
tłoczony, szerokość listka min. 9,5cm, rolka 30mb, opakowanie zbiorcze 
min. 8 rolek. 

op. 60 

20.  
Kostka do WC, zapewniająca długotrwałą świeżość, zapobiegająca 
osadzaniu się kamienia, zawierająca aktywny tlen, 40g, różne zapachy, typu 
Oxy (Kolorado) 

op. 22 

21.  
Worki foliowe czarne na odpady 120 L. Folia LDPE kolor czarny, o grubości 
minimum 0,04 mm, opakowanie 25 szt. 

op. 10 

22.  
Worki foliowe czarne na odpady 35 l. Folia LDPE kolor czarny, o grubości 
minimum 0,04 mm, opakowanie 50 szt. 

op. 50 

23.  
Worki foliowe czarne na odpady 35 l. MOCNE Folia LDPE kolor czarny, o 
grubości minimum 0,04 mm. Opakowanie 15 szt. 

op. 85 

24.  
Worki foliowe czarne na odpady 60 l. Folia LDPE kolor czarny, o grubości 
minimum 0,04 mm. Opakowanie 15 szt. 

op. 10 

25.  Wkład do mopa obrotowego Vileda do Easy Wring and Clean TURBO szt. 10 

26.  Wiadro plastikowe do mopa obrotowego z wyciskaczem Vileda (zestaw) kpl. 2 



27.  
Szczotka plastikowa 27 cm, szczotka do zamiatania z gwintem (możliwość 
wkręcenia kija plastikowego), długość szczotki 50 cm, oprawa plastikowa, 
włosie ciemne 

kpl. 3 

28.  
Kij plastikowy - średnica 20-22mm i długości nie mniejszej niż 130 cm, 
wyposażony w plastikowy gwint do wkręcenia szczotki lub mopa oraz 
plastikową zawieszkę umożliwiającą powieszenie kija 

kpl. 8 

29.  

Aerozol do mebli, przeznaczony jest do stosowania na różnych 
powierzchniach (metal, drewno, szkło, plastik, sprzęt RTV) – usuwa kurz 
oraz delikatnie czyści codzienne zabrudzenia, nadając połysk bez smug, 
opakowanie 250 ml, typu Pronto 

op. 8 

30.  
Zestaw do czyszczenia WC: szczotka + ociekacz, szczotka z podstawką na 
rączce do mycia WC, całość w kolorze białym w tym włosie, rączka szczotki 
umożliwiająca powieszenie 

kpl. 5 

31.  
Alkaliczny preparat do doczyszczania powierzchni typu Merida Alka Floor 
Plus+, opakowanie poj. 1 l 

op. 1 

 


