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ZESTAWIENIE ŚRODKÓW CZYSTOŚCI PROPONOWANYCH DO ZAKUPU  

 

 

Lp. 
Nazwa pełna Ilość 

Jedno- 

stka 

Cena 

jedn. 

brutto 

Suma 

brutto 

1. Areozol do mebli drewnianych typu Pronto lub 

równoważnych, poj. 300ml 60 300 ml 

   

2. Czysciki kuchenne, zmywaki do teflonu, elastyczne 60 1 op.    

3. Gąbki uniwersalne do mycia naczyn, gąbka + szorstka 

powierzchnia, 10 sztuk w opakowaniu 100 10 szt. 

   

4. kapsułki do prania uniwersalne do koloru typu ARIEL 36 

sztuk w opakowaniu 70 op. 

   

5. Kostka do toalety z  zawieszką z trwałego tworzywa 

wysokiej jakości typu Domestos 3w1 kostka WC 300 1szt 

   

6. kosz na śmieci do kuchni pojemność min.30 

litrów,tworzywa ABS, pokrywa 

zdejmowana,przystosowany do jednorazowych worków 

foliowych 6 30l 

   

7. Miotła do czyszczenia powierzchni włosie mieszane 40 

cm + kij 110cm drewniany 10 szt. 

   

8. miotła do zamiatania powierzchni włosie mieszane 25 cm 

+kij 110cm 40 szt. 

   

9. Mleczko do czyszczenia powierzchni typu ,,CIF" lub 

równoważne, poj. 750ml 90 750ml 

   

10. mop sznurkowy duży  20 szt.    

11. Mydło do rąk w płynie, o dobrych właściwościach 

mujących o antybakteryjmnych, zwiesista ciecz o 

zwiększonej lepkowci i dobrej rozpuszczalności w 

wodzie, PH 5,0-7,0; pojemność 5l 30 5l 

   

12. odświeżacz powietrza areozol typu AirWick, poj.300ml 90 300ml    

13. odświeżacz powietrza żelowy ,wysokiej jakości 

substancje zapachowe zawarte w żelu i umieszczone w 

odpowiednim pojemniku poj.150 g 180 150g 

   

14. Odtłuszczacz uniwersalny spray typu Meglio lub 

równoważny, poj. 750ml 50 750ml 

   

15. papier toaletowy typu Regina lub równoleżny ,biały 3 

warstwowy min.150 listków w rolce,100% celuloza  5448 rolka 

   

16. płyn do czyszcenia łazienki typu Cilit Bang "Zero 

kamienia" w sprayu, poj. 750ml 60 750 ml 

   

17. Płyn do czyszczenia łazienki w sprayu typu CIF 

bathroom spray lub równoważny, 500 ml 20 750ml 

   

18. płyn do mycia naczyń typu ludwik 60 5l    

19. Płyn do mycia podłóg typu AJAX kwiatowy, poj. 5l 150 5 L    

20. Płyn do płukania tkanin w formie silnego koncentratu 

poj. 1,8 20 1,8l 

   

21. Płyn do prania czarnego typu Perwoll lub równoważny, 

poj. 1.5l 6 1.5l 

   

22. płyn do prania uniwersalny  90 l    

23. Płyn do szyb w sprayu z dozownikiem, poj. 750ml 50 750ml    

24. Płyn do szyb, poj. 5l 3 5l    



 
 

  

Projekt „NOWY WYMIAR ŻYCIA II – SYSTEM WSPARCIA ŚRODOWISKOWEGO OSÓB NIESAMODZIELNYCH” realizowany przez 
Caritas Diecezji Kieleckiej jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŚ 2014-

2020 na podstawie umowy RPSW.09.02.01-26-0035/19-00 oraz dofinansowany ze środków PFRON 

25. Płyn do wybielania tkanin, do prania typu Vanish, poj. 1l 10 1l     

26. Płyn do wybielania, płukania firanek typu Vanish do 

firanek lub równoważny, 500ml 3 500ml 

    

27. płyn koncentrat do mycia naczyń typu FAIRY lub 

równoważny ,o bardzo dobrych właściwościach 

myjących ,wysoka zdolność do emulgowania 

tłuszczów,poj.5l 50 5l 

   

28. Płyn w spray typu Cilit bang Kamień i Brud lub 

równoważny, poj. 750ml 90 750ml 

   

29. Proszek do prania białego, poj 25 kg    

30. Proszek do prania uniwersalny / kolor, poj. 5kg 90 kg    

31. Ręcznik papierowy biały w rolce min. 120m w jednej 

rolce 300 rolka 

   

32. Ręczniki papierowe typu ZZ, białe, 2-warstwowe, 

200szt,  4000/ op. 20 1 op. 

   

33. sciereczki z mikrofibry o wymiarach 30x30 60 szt.    

34. Szczotka WC z ergonomicznym uchwytem, wykonana z 

tworzywa sztucznego 40 1 op. 

    

35. udrażniacz do rur granulki typu KRET  20 400 g     

36. 

worki na śmieci 120l czarne, rolka 300 

10 szt. 

w 

rolce 

  

37. worki na śmieci czarne ,rolka 60l 300 rolka   

38. Worki na śmieci czarne, rolka 80l 50 1 op.   

39. Zestaw mop obrotowy  + kij + wiadro z wyciskaczem 

min. 10l 30 zestaw 

  

40. Zestaw mop płaski + kij + wiadro z wyciskaczem typu 

Vileda UltraMax min 10l  4 zestaw 

  

41. zmiotka z szufelką komplet 50     

42. Żel do udrażniania rur typu KRET, 1l 6 1l   

43. Żel do WC typu Domestos lub Tytan bądź równoważny, 

zagęszczony płyn czyszcząco-dezynfekujący, skuteczna 

dezynfekcja usuwająca wszelkie gatunki bakterii, 

wirusów i grzybów, poj. 750ml 200 750ml 

  

 RAZEM:  

 


