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szczEcoŁovvY oPls PRzEDMloTU zAMÓWlENlA

Przedmiotem niniejszego zamÓwienia są sukcesywne dostawy materiałóW czystościowych i BHP oraz

materiałÓw gospodarczych d|a potrzeb Urzędu Statystycznego W Warszawie W 2015 roku iw okresie

styczeń - maj 2016 roku'

Przedmiot zamÓwienia:

39800000-0 Środki czyszczące i polerujące,

3376o0o0-5 papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i seMety'

39224000-8 miotły i szczotki i inne artykuły rÓżnego rodzaju'

okres pzvdatnoŚci do użWku zaoferowanych materiałÓW czystościowych i BHP oraz materiałów

gospodarczych nie może byc krÓtszy niż 12 miesięcy licząc od dnia dostawy (data ważności musi

byc nadrukowana dowolną techniką na opakowaniu firmowym kaŻdego produktu, nie akceptuje

się oznaczenia w postaci naIepek' odciskÓW pieczątek itp.).

Wymagania stawiane wykonawcy:

1. Wykonawca gwarantuje, Źe dostarczone materiały czystoŚciowe i BHP oraz materiały

gospodarcze będą Wysokiej jakoŚci oraz posiadają właściwe opakowanie i oznakowanie'

2' Wykonawca będzie dostarczał przedmiot umowy do siedziby zamawiającego' na Własny

koszt, W terminie 3 dni roboczych od otrzymania zamóWienia (tj. licząc dni od poniedziałku

do piątku) W godzinach pomiędzy 8:00 a 15:00. JeŚli dostawa danego asortymentu nie będzie

możliwa z przyczyn niezależnych od Wykonawcy' na umotywowany Wniosek wykonawcy może

byĆ przyjęty przez zamawiĄącego inny termin realizacji zamÓwienia'

Szczegółowy zakres pŻedmiotu zamówienia

L.p.
Pojemność/Waga/

J.m. llość

(1) 12) (3) (4) (s)

I

Bryza proszek do prania 300 g- 380 g 29

2 Cifmleczko S00 ml sut. 43

3 Ajax pł}n !miwersalny IL 46

Kolorado odś\vieŻacz powietrza 150 g 180 g szt. 83

5 Kostka do wc Tytan koszyczek 40c opak./24 szt. 23

Krem do rąk Cztery pory roku ll0 ml - 150 ml sa. 80

1 Kret granulki do udrażniania rur 500 g szl. 23

8 Ludwik p]yn do nacŻyń 1L 66

9 Meblit halsam do nrebli 150 ml s^. 26

10 Mydło w płynię Ext.a 5L 65

11 Papier toaletowyjumbo sŻary 19 cm op-l2 szt' opak'/12 sŹ' 136
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L.p. AśortYment
Pojemność/waga/

RoŻmiar
J.m. llość

12 Papler toaleto$) sERVUs szaĄ op-8 lzt' opak./8 szt. 410

13 Pasta BIIP do rąk 500 g 34

t4 Pasta do podłogi BUWI 440 rnl 5

15 Zel do WC Major Donrus IL 43

16 SANsED udrżlrianiacŻ rllr 500 ml sŻt' 10

1l Pronto pianka pż-eciw kurŻowi cIassic 250 ml szt. 23

t: Ręczniki papierowe SeNus Lux 2/24 opał'/2 5a' 360

19 Ręczniki papierowe szare 4000 szt' opak. 43

20 Sin-Lux p\'n uniwersalny IL 19

z1 sin_Lux płyn do szyb ó00 ml sd. 74

:, T).tan płyn uniwersalny II, sŻt'

23 T}tan płyn do szyb 750 ml szt, 13

ł'+a+ptń{ni#cf54łły + !3

Vanish sŻampon do dFvanów 500 ml 18

Ż6 Yplon mleczko 700 ml szt. 34

27 Yplon proszek do szorowania lKg 36

Ż8 Yplon Źel do \łc Palen*a I I. sŹ' 59

29 Domestos Źel do mycia WC 1250 nrl szt. 38

3o Sidolu\ - pl!n do ochron\ i nabl)5/c,/arrrB drt$na 750 ml szt. 13

31 P\n Ajax do mycia szyb 500 ml sŹ' 25

1 Konrplet do tLc 2L

Mop końcówka maxi super mega sznurkowy 28 cm minimum 200 g sŹ' 40

Mop plaski z kieszeniami gumowymi Euromop
{zaDas)

40x13cm szt. 20

4 Rękawice diagnostyczne lateksowe opak. /100 szt. 25

5 Rękawice gumowe flokowane Haushold Gloves opak./12 pai 13

6 Ręka\'!'ice nakrapiane trykotowe opak./12 par 10

l Rękawice wampirki opai./10 par 8

I szczotka plastikowa do ręki szl. 9

szczotka ryŹowa dręwniana na kłu 1,4

Szczotka plastikowa na kiju 28 cm 30 cm szt. 4

1! Mlotla Ż wlosia 40 cm na klju ] 50 cm szt. 4

LŻ Sznurek pakowy poiiproplenowy zks szt. 25

13 Ścierka do kurzu'10x45 opak. /50 sŻ' 4

74 Ścicrka do podłogi 50x70 opał / 100 szt. r

1S Scierka Ż tetry 40x60 opak./50 szt. 3

16 Worki do odkurzaoza Profi 2 opal(./3 szt. 6

17 worli Merida SV l0l do odkurzaczv sŹ. 70

ii Worki na odpady 35l CŹery Pory Roku ]]DPE rolk's0 sŹ' 113



Wskazane w tabe|i zapotrzebowanie jest orientacyjnie' przyjęte

najkorzystniejszej ofeńy. Wykonawcy, z ktÓrym zamawiający

roszczenie o realizację dostawy W zakresie określonym w tabeli.
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lrtr irorLl(.1.: Cria 23.!2.2C15 roku)

dla celu poróWnania ofeń iwyboru

podpisze umowę nie przysługuje

t.p.
Pojemność/Wa8a/

Rozmiar
J.m. llość

1q work' na smieci l Ż0l opak./25 szt. 104

20 Workina śmięci l60 l opak./10 szt. 94

t1 Worki na Śmieci 60l LDPE opak./s0 szt. 76

22 Kij do szczotki drewniany z gwintem l50 cm sŻ' .189

:: Łopata do śnieBu szufla plastikowa 45-50 cm
z trzonem i okuciem aluminiowym

szt. 4

24 STufelka + zmiotka kpl. 13

ssawka (zwykla) do odkurŻacza Merida Hermes l00 s^. 3

)i; wąz gumowy do odkurzacza Merida Hermes l00 szt. 1

27 Rekawice d.elichowe paja 6

wiadro ok' 8_l0 l Z \łyciskaczenr do mopa
okrasłeeo sznurkoweqo

szt. 3

29 Klj do mopa pIastiko\'v} z gwintęm szl. 3


