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Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

.............................................. 
 /Pieczątka adresowa firmy/  

 
OPIS ASORTYMENTU 

 
Część nr 1: Detergenty do zmywarek 
 

Lp. Opis 
Jedn. miary  
i wielkość 

opakowania 
Ilość 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Cena całości 
brutto 

Nazwa 
handlowa 

Producent 

1. 
Płyn do mycia w zmywarkach przemysłowych (m.in. porcelana, sztućce i naczynia ze stali 

nierdzewnej), z zawartością wodorotlenku sodu i potasu (<15%), o wartości pH 11 – 14 
opak. / 25 kg 50     

2. 
Preparat nabłyszczający do płukania naczyń w zmywarkach gastronomicznych, 

wyposażonych w system dozowania, zawierający niejonowe środki powierzchniowo czynne 
i alkohol izopropylowy (w stężeniu <15%) w roztworze wodnym, o wartości pH 8 – 10 

opak. / 10 L 63     

3. 

Preparat do czyszczenia zmywarek gastronomicznych z gromadzących się w trakcie 
eksploatacji osadów mineralnych, usuwający m.in. rdzę, kamień wodny, osady wapienne, 
zawierający niejonowe środki powierzchniowo czynne i kwasy nieorganiczne w roztworze 

wodnym (w tym alkohole etoksylowane, propoksylowane w stężeniu <5%, kwas solny 30% 
w stężeniu <50%, kwas fosforowy 75% w stężeniu <5), o pH <4 

opak. / 3 L 25     

 RAZEM X X X  X X 

 
 
 
.......................................                                                                                                             ................................................................  
/Miejscowość i data/                                                                                                       /Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy/ 
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Część nr 2: Detergenty 
 

Lp. Opis 
Jednostka miary  

i wielkość 
opakowania 

Ilość 
Cena 

jednostkowa 
brutto 

Cena całości 
brutto 

Nazwa 
handlowa 

Producent 

1. 
Emulsja do mebli – przeznaczona do czyszczenia i pielęgnacji mebli 

matowych i lakierowanych, z atestem, z zawartością wosku, o pH 
6,0 – 8,5 

litr / 200 - 250 ml 
(szt.) 

520     

2. Kostka/zawieszka zapachowa z koszykiem do WC opak. / 30 - 40 g 800     

3. 
Mydło do mycia rąk w płynie o wysokiej lepkości - gęstości, 
testowane dermatologicznie (wymagany atest), z dodatkiem 
gliceryny lub lanoliny, wymagany kolor biały, ph neutralne 

opak. / 5 L 1 100     

4. 
Pasta BHP ze środkiem ściernym, testowana dermatologicznie,  

o pH 6 – 9 
opak. / 500 ml 625     

5. 

Proszek do czyszczenia, z zawartością fosfonianów, anionowych 
środków powierzchniowo czynnych (w stężeniu < 5%), środków 

wybielających tlenowych, o wartości pH (1% roztworu wodnego) 8 – 
12 

opak. / 500g 1 200     

6. 

Mleczko czyszczące do stosowania w łazienkach i kuchniach (m.in. 
wanny, umywalki, zlewy), nie powodujące zarysowań, z anionowymi 
środkami powierzchniowo czynne (w stężeniu poniżej 5%), o pH 10 

- 13 

opak. / 500 ml lub 
750 ml (w 

przeliczeniu) 
1 200     

7. 
Pianka do golenia, zmiękczająca zarost, ułatwiająca golenie, 

nawilżająca skórę i łagodząca podrażnienia 
szt. / 200 ml 33     
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8. Szampon do różnych rodzajów włosów szt. / 1000 ml 319     

9. 

Płyn do mycia naczyń na bazie detergentu, wysoce wydajny, 
skutecznie usuwający brud, tłuszcz i resztki pokarmów z naczyń, 
sztućców, blatów kuchennych, niepozostawiający zacieków na 

szklanych naczyniach, ulegający biodegradacji, o pH <7 (wymagane 
Świadectwo Jakości Zdrowotnej lub Atest Higieniczny Państwowego 
Zakładu Higieny), z zawartością anionowych i niejonowych środków 

powierzchniowo czynnych (<7%) 

opak. / 5 kg 1 650     

10. 
Pasta/emulsja do pielęgnacji podłóg (z tworzyw sztucznych, PCV, 

lastriko, glazury, marmuru, parkietów), nadająca trwały połysk 
(wymagany atest), o pH 8 - 11 

opak. / 5L 38     

11. 

Preparat do codziennego czyszczenia i dezynfekcji, mycia muszli 
klozetowych, pisuarów, bidetów, powierzchni w pomieszczeniach 

sanitarnych, usuwający osady wapienne i kamień, zawierający 
podchloryn sodu z roztworem aktywnego chloru i wodorotlenek 

sodu, o pH 12 – 15 

opak. / 5 L 110     

12. 

Preparat do codziennego czyszczenia i dezynfekcji, mycia muszli 
klozetowych, pisuarów, bidetów, powierzchni w pomieszczeniach 

sanitarnych, usuwający osady wapienne i kamień, zawierający 
podchloryn sodu z roztworem aktywnego chloru i wodorotlenek 

sodu, o pH 12 – 15 

opak. / 0,75 L 20     

13. 

Maszynka do golenia trzyostrzowa jednorazowa, ostrze ze stali 
nierdzewnej, szerokość golenia min. 3,5 cm, rączka z uchwytem 

antypoślizgowym obustronnym min. 2,5 cm grzebień zapobiegający 
zapychaniu, łatwo przełamywalna rączka (utylizacja) 

szt. 1 919     
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14. 

Płyn do czyszczenia wszystkich gładkich powierzchni zmywalnych 
(np. ściany, podłogi, kuchenki, zlewy, łazienki), nie pozostawiający 

smug, wysoka skuteczność w usuwaniu tłuszczu i zabrudzeń, różne 
zapachy, z zawartością anionowych oraz niejonowych środków 

powierzchniowo czynnych, o pH 10 – 15 

opak. / 5 L 65     

15. 
Płyn do szyb (luster, powierzchni szklanych) z atomizerem, nie 

pozostawiający smug, skutecznie usuwający tłuszcze, z dodatkiem 
alkoholu 

opak. / 500 ml 150     

16. Odświeżacz powietrza, z atomizerem, różne zapachy opak. / 300 ml 90     

 RAZEM X X X  X X 

 
 

 

.......................................                                                                                                             ................................................................  
/Miejscowość i data/                                                                                                       /Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy/ 
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Część nr 3: Miotły i szczotki i inne artykuły różnego rodzaju 
 

Lp. Opis 
Jednostka miary  

i wielkość 
opakowania 

Ilość 
Cena 

jednostkowa 
brutto 

Cena 
całości 
brutto 

Nazwa 
handlowa 

Producent 

1. 
Ścierka ostra, szorstka, kuchenna do naczyń, wymiar:  

11 cm x 15 cm, różne kolory 
szt. 4 800     

2. 
Ścierka podłogowa (100% bawełna), chłonna, nie pozostawiająca 

smug, wymiar: 70 cm x 70 cm, (wymagany kolor: biały) 
szt. 850     

2A. 
Ścierka podłogowa (100% wiskoza), chłonna, nie pozostawiająca 

smug, wymiar: 70 cm x 70 cm, (wymagany kolor: żółty) 
szt. 850     

3. Ścierka prochówka 30 cm x 32 cm (wymagany kolor: żółty) szt. 3 500     

4. 
Ścierka z mikrofibry, o dużej chłonności i wytrzymałości, do mycia 
szyb i luster, wymiar: 40 cm x 40 cm (wymagane kolory: niebieski, 

różowy, zielony, żółty) 
szt. 370     

5. 
Gąbka mała do mycia naczyń, jedna powierzchnia do szorowania, 

wymiar: 9 cm x 7 cm 
szt. 3 490  

 

  

6. Zapałki 10 pudełek w paczce paczka 100     
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7. Przepychacz gumowy do zlewów, umywalek szt. 25     

8. 
Szczotka żelazko z uchwytem, z tworzywa sztucznego, duża,  

ok. 20 cm, różne kolory 
szt. 310     

9. 
Zmiotka z szufelką (rączka zmiotki i szufelka wykonane z plastiku), 

różne kolory 
kpl. 110     

10. 
Szczotka drewniana do zamiatania z włosia, szerokość 40- 45 cm, 

z gwintem na kij drewniany z poz. 11 i 12 
szt. 110     

11. 
Kij wkręcany do szczotki drewnianej do zamiatania  

(długość 110 cm) z poz. 10 
szt. 20     

12. 
Kij wkręcany do szczotki drewnianej do zamiatania  

(długość 140 cm) z poz. 10 
szt. 60     

13. 
Szczotka do WC plastikowa, umieszczona w wolnostojącej 
podstawce, mająca specjalny kształt dzięki któremu czyści 

wewnętrzną krawędź muszli, kolor biały lub szary 
szt. 125     

14. Szczotka - szrober do szorowania plastikowa, długość 20 cm szt. 70     

15. 

Wkład zamienny do mopa kieszeniowy dł. 40 cm. Skład: bawełna 
min. 60 %, poliester, lamówka w kolorze niebieskim, kieszenie do 
mocowania uchwytu z nacięciem odprowadzającym wodę, tkany,  
z tasiemką do zamocowania mopa na uchwycie. Gwarancja 250 

prań w temp. 95 stopni. Włókna wewnętrzne zamknięte, 
zewnętrzne otwarte 

szt. 800     
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16. 
Mop płaski 40cm kompletny (wkład bawełniany + uchwyt mopa + 

styl aluminiowy) 
szt. 80     

17. 

Wkład zamienny do mopa kieszeniowy dł. 50 cm. Skład: bawełna 
min 60 %, poliester, lamówka w kolorze niebieskim, kieszenie do 
mocowania uchwytu z nacięciem odprowadzającym wodę, tkany,  
z tasiemką do zamocowania mopa na uchwycie. Gwarancja 250 

prań w temp. 95 stopni. Włókna wewnętrzne zamknięte, 
zewnętrzne otwarte 

szt. 23     

18. 
Mop płaski 50cm kompletny (wkład bawełniany + uchwyt mopa + 

styl aluminiowy) 
szt. 3     

19. 
Folia aluminiowa w rolce, szerokość 30 cm, długość 150 m (waga 

rolki ok. 1 kg)  
rolka 120     

 RAZEM X X X  X X 

 
 

 

.......................................                                                                                                             ................................................................  
/Miejscowość i data/                                                                                                       /Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy/ 
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Część nr 4: Ścierki/myjki specjalistyczne 
 

Lp. Opis 
Jednostka miary  

i wielkość 
opakowania 

Ilość 
Cena 

jednostkowa 
brutto 

Cena 
całości 
brutto 

Nazwa 
handlowa 

Producent 

1. 
Ścierka/myjka jednorazowa, cięta o składzie: wiskoza 60-70%, 

poliester 30-40% i gramaturze 50-60 g/m², wymiar 40 cm x 20 cm 
(wymagany kolor biały), w opakowaniu ok. 1,5 kg 

opak. 1 950  

 

  

 RAZEM X X X  X X 

 
 
 

 

.......................................                                                                                                             ................................................................  
/Miejscowość i data/                                                                                                       /Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy/ 
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Część nr 5: Preparaty czyszczące 
 

Lp. Opis 
Jednostka miary  

i wielkość 
opakowania 

Ilość 
Cena 

jednostkowa 
brutto 

Cena 
całości 
brutto 

Nazwa 
handlowa 

Producent 

1. 

Preparat w kolorze niebieskim, przeznaczony do codziennego mycia 
powierzchni wodoodpornych np. powierzchni lakierowanych, tworzyw 

sztucznych, płytek ceramicznych. Nie pozostawiający smug i 
zacieków, nadający połysk, o właściwościach antystatycznych, 

chroniący powierzchnie przed ponownym zabrudzeniem. Dozowanie: 
w przypadku mycia codziennego od 25 do 200 ml na 10 l wody. pH 

ok. 8. Gęstość 1,00-1,01 g/cm3. Zawierający w swoim składzie: 
etoksylowane alkohole tłuszczowe 2-5%, substancje zapachowe. 
Produkt profesjonalny. Posiada atest PZH HŻ. Wymagana karta 

charakterystyki 

opak. / 5 L 120     

2. 

Preparat w kolorze czerwonym, przeznaczony do mycia powierzchni i 
przedmiotów sanitarnych odpornych na działanie kwasów oraz mycia 

m.in. umywalek, elementów ze stali nierdzewnej i aluminium, 
usuwający m.in. kamień, rdzę, resztki mydła, tłuste zabrudzenia. 

Posiadający właściwości antybakteryjne. Nie zawiera kwasu 
siarkowego i solnego. Dozowanie: w przypadku mycia codziennego 

od 25 do 200 ml na 10 l wody. Wartość pH 0,5-1, gęstość 1,07 - 1,08 
g/cm3. Skład: kwas fosforowy 8,0-13,0%, substancje zapachowe. 

Posiada atest PZH HŻ. Wymagana karta charakterystyki 

opak. / 5 L 130     

3. 

Środek w kolorze zielonym, przeznaczony do codziennego mycia i 
pielęgnacji podłóg wodoodpornych. Posiadający właściwości 

zwilżające oraz czyszczące. Przeznaczony do mycia ręcznego i 
maszynowego. Nadający połysk, pozostawiający warstwę ochronną, 

chroniący i konserwujący powierzchnię. Nadaje właściwości 
antystatyczne oraz antypoślizgowe. Mycie ręczne - stosowany w 

opak. / 5 L 370  
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rozcieńczeniu od 25 do 200 ml na 10 l wody, mycie maszynowe - od 
25 do 100 ml na 10 l wody. pH ok. 8, gęstość 1,00-1,01 g/cm3. Skład 

m.in. etoksylowane alkohole tłuszczowe 2-5%, mieszanina 
zapachowa. Posiada atest PZH HŻ. Wymagana karta charakterystyki 

4. 

Preparat przeznaczony do czyszczenia, polerowania, konserwacji 
stali nierdzewnej, aluminium, stali galwanizowanej, usuwający brud, 
nadający połysk, posiadający właściwości natłuszczające. Zalecany 
do usuwania odcisków palców, smug oraz plam. pH ok. 7, gęstość 
0,87-0,88 g/cm3. Skład: ester kwasu tłuszczowego. Nie zawiera 

benzyny. Wymagana karta charakterystyki. Opakowanie 0,5-litrowe 
ze spryskiwaczem 

opak. / 500 ml 34     

5. 

Wysokoalkaliczny środek o kolorze czerwonym przeznaczony do 
gruntowego mycia za pomocą maszyn szorujących oraz bieżącego 
czyszczenia silnie zabrudzonych podłóg przy pomocy mopa. Usuwa 

brud, sadzę, ślady po butach, wózkach. Do podłóg odpornych na 
środki zasadowe. Zawierający w swoim składzie: związki 

powierzchniowo czynne, eta siarczan sodowy 2-4%, pirofosforan 
czteropotasu 2-3%, wodorotlenek potasu 1,8-3%, metakrzemian di 
sodu 1,5-2,5%, związki kompleksujące, kompozycja zapachowa, 

barwnik. Stosowany w czyszczeniu gruntowym w rozcieńczeniu od 
1:20 do 1:10. W czyszczeniu codziennym od 1:100 do 1:20, o pH 14, 

gęstość 1,06-1,07 g/ cm³. Opakowanie 5-litrowe w kanistrze 

opak. / 5L 30     

6. 

Zestaw przeznaczony do ręcznego czyszczenia powierzchni w 
trudnodostępnych miejscach. Sprawdza się przy czyszczeniu 

powierzchni rogowych, doczyszczania miejscowego, czyszcze niu 
płytek do fugowaniu. W skład zestawu wchodzi: pad ręczny czarny 

115 x 20 mm, uchwyt padów ręcznych 23 cm, drążek aluminiowy 140 
cm 

kpl. 15     
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7. 

Pad ręczny przeznaczony do czyszczenia powierzchni rogowych. 
Mocowany na packę ręczną bądź packę z przegubem. Dostępny w 3 

kolorach (czarny, zielony, czerwony). Przeznaczony do 
doczyszczania w miejscach niedostępnych, doczyszczania 

miejscowego, pomocny przy czyszczeniu płytek po fugowaniu. 
Wymiary: 250 x 115 x 20 mm 

szt. 300     

8. 

Nakładka bawełniana do mycia i dezynfekcji wszelkich zmywalnych 
powierzchni podłogowych, posiadająca kieszeniowy system 
mocowania oraz specjalny pasek mocujący umożliwiający, 

bezdotykowe wyciskanie nakładki, kieszenie posiadające element 
usztywniający z plastiku wszyty w wewn. krawędź kieszeni, 
umożliwiający wygodne założenie nakładki na stelaż. Mop 

posiadający kolorowe wszywki (czerwona, niebieska, żółta), 
umożliwiające oznaczenie przeznaczenia nakładki. Skład 100% 

bawełna, waga 1 nakładki min. 160 g, temperatura prania 95 st. C, 
długość 40 cm, pasek mocujący o wymiarach: 6 x 20 cm, kieszenie 5 

x 20 cm 

szt. 600     

9. 

Nakładka z mikrofazy z kieszeniowym systemem mocowania 
przeznaczona do mycia powierzchni podłogowych, tj. panele, płytki, 
wykładziny wodoodporne. Przeznaczona do mycia i mopowania na 
sucho. Bardzo dobrze chłonie kurz i wiąże go w swojej strukturze.  

Kieszenie nakładki posiadają wszyty element usztywniający, 
wykonany z plastiku, pozwalający na wygodne założenie nakładki. 
Rogi kieszeni posiadają otwory pozwalające na lepsze odsączenie 

wody. Nakładka wyposażona w pasek pozwalający na bezdotykowe 
wyciskanie. Wymiary: ok. 43 x 17,5 cm. Pasek mocujący ok. 20 x 6 

cm, kieszenie ok. 5 x 12 cm. Skład: 100% mikrofaza, waga 80 g  

szt. 300     

10. 

Nakładka z mikrofazy przeznaczona do gruntownego mycia i 
czyszczenia powierzchni podłogowych. Nakładka posiadająca 
strukturę naprzemiennie ułożonych pasm mikrofazy i włókien 

nylonowych. Szorstkie paski nylonowe pozwalające doszczyścić 
trudne do usunięcia zaschnięte plamy. Paski z mikrofazy zapewniają 

szt. 120     
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pochłanianie brudu i zatrzymują go w swojej strukturze. Mocowanie 
nakładki za pomocą kieszeni oraz paska mocującego 

umożliwiającego bezdotykowe wyciskanie nakładki. Skład: 75% 
mikrofibra, 25% nylon 5% poliester. Wymiary: 46 x 16 cm 

pasek mocujący: 20 x 6 cm, kieszeń: 6 x 12 cm, waga: 80 g 
Temperatura prania: 60 st. C 

11. 
Dozownik łokciowy biały z ramieniem (pompka z trzema nastawami) 

na preparat myjący, dezynfekcyjny i pielęgnujący, pasujący do butelek 
o pojemności 0,5 litra, w obudowie z tworzywa ABS 

szt. 60     

12. 

System rozcieńczania detergentów do czyszczenia przeznaczony do 
dozowania maksymalnie czterech środków chemicznych 

jednocześnie. Natężenie przepływu wynosi 16 l/min. Dozownik 
posiada przycisk spustowy do dozowania z możliwością 

zablokowania. W komplecie zestaw końcówek o różnej średnicy 
przepływu, pozwalających na przygotowanie roztworów o stężeniu od 

0,1% do 13%. 

szt. 19     

 RAZEM X X X  X X 
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Część nr 6: Rękawice robocze 
 

Lp. Opis 
Jednostka miary i 

wielkość 
opakowania 

Ilość 
Cena 

jednostkowa 
brutto 

Cena 
całości 
brutto 

Nazwa 
handlowa 

Producent 

1. 
Rękawiczki gumowe gospodarcze koloru żółtego, wysokiej jakości, 

grube i wytrzymałe, różne rozmiary (S - XL) 
para 368     

2. 

Rękawiczki gospodarcze z naturalnego lateksu (100% lateks 
naturalny), wewnątrz flokowana bawełną (100%), strona chwytna  
i palce dające dobry chwyt, mankiet ząbkowany. Długość 30 cm. 

Grubość: 0,38 mm. Typu Venitex-Zephir 210  
rozmiary: 6> 6,5; 7> 7,5; 8> 8,5; 9> 9,5 

para 106     

 RAZEM X X X  X X 
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Część nr 7: Worki i torby 
 

Lp. Opis 
Jednostka miary  

i wielkość 
opakowania 

Ilość 
Cena 

jednostkowa 
brutto 

Cena całości 
brutto 

Nazwa 
handlowa 

Producent 

1. 
Worki foliowe na śmieci z folii polietylenowej HDPE, kolor czerwony, 

pojemność 60L, grubość folii co najmniej 0,012 mm,  
spaw: trwały, dokładny 

rolka / 50 szt. 3 000     

2. 
Worki foliowe na śmieci z folii polietylenowej LDPE, kolor czerwony, 

matowe, pojemność 120L, grubość folii co najmniej 0,05 mm,  
spaw: trwały, dokładny 

rolka / 25 szt. 2 000     

3. 
Worki foliowe na śmieci z folii polietylenowej LDPE, kolor zielony, 

pojemność 60L, grubość folii co najmniej 0,05 mm,  
spaw: trwały, dokładny 

rolka / 50 szt. 500     

4. 
Worki foliowe na śmieci z folii polietylenowej LDPE, kolor zielony, 

pojemność 120L, grubość folii co najmniej 0,05 mm,  
spaw: trwały, dokładny 

rolka / 25 szt. 1 000     

5. 
Worki foliowe na śmieci z folii polietylenowej HDPE, kolor niebieski, 
pojemność 35L, grubość folii co najmniej 0,012 mm, spaw: trwały, 

dokładny 
rolka / 50 szt. 2 000     

6. 
Worki foliowe na śmieci z folii polietylenowej LDPE, kolor niebieski, 
pojemność 60L, grubość folii co najmniej 0,04 mm, spaw: trwały, 

dokładny 
rolka / 50 szt. 6 000     
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7. 
Worki foliowe na śmieci z folii polietylenowej LDPE, kolor niebieski, 
pojemność 120L, grubość folii co najmniej 0,05 mm, spaw: trwały, 

dokładny 
rolka / 25 szt. 6 000     

8. 
Worki foliowe na śmieci z folii polietylenowej LDPE, kolor żółty, 

pojemność 60L, grubość folii co najmniej 0,04 mm, spaw: trwały, 
dokładny 

rolka / 50 szt. 10     

9. 
Worki foliowe na śmieci z folii polietylenowej LDPE, kolor żółty, 

pojemność 120L, grubość folii co najmniej 0,04 mm, spaw: trwały, 
dokładny 

rolka / 25 szt. 20     

10. 
Worki foliowe spożywcze z folii polietylenowej HDPE, posiadające 

atest PZH, w rozmiarze 14/4/32 
opak. / 800 szt. 120     

 RAZEM X X X  X X 
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Część nr 8: Papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety 
 

Lp. Opis Jednostka miary Ilość 
Cena 

jednostkowa 
brutto 

Cena 
całości 
brutto 

Nazwa 
handlowa 

Producent 

1. 
Papier toaletowy jednowarstwowy, skład 100 % makulatura, 

ekologiczny gofrowany, średnica zewnętrzna rolki 8,5 -10 cm, kolor 
biały lub szary, minimum 220 listków w rolce 

szt. 48 000     

2. 
Papier toaletowy szary gofrowany, z tuleją o średnicy 6 cm, 

jednowarstwowy, o długości ok. 140 metrów, o szerokości rolki 9,5-
10 cm, gramaturze 40g/m2, o średnicy całego papieru 18,5-19 cm 

szt. 200     

3. 

Ręcznik biały, dwuwarstwowy celulozowy (celuloza zgrzewana 
gorącym powietrzem), pasujący do dozownika z gilotynowym 

systemem dozowania ręcznika. Długość minimum 100 metrów. 
Wymiary rolki: 21 cm (szerokość) x 19 cm (średnica) 

szt. 4 000     

4. 

Ręczniki papierowe składane "ZZ", jednowarstwowe o gramaturze 
38 g/m2, gofrowany wodotrwały, 100 % makulatura, wymiary listka 

22-23 x 25 cm, kolor zielony lub szary, pakowane po minimum 
4000 listków w kartonie 

karton 1 275     

5. 

Dozownik wykonany z połączenia ABS i MABS, kolor biały, z 
gilotynowym systemem dozowania ręczników, kluczyk do 

dozownika wykonany ze stali, poziomica w dozowniku ułatwiająca 
montaż. Dozownik przeznaczony do ręcznika z pozycji nr 3. 

Wymiary: 30-35 cm (szerokość) x 35-40 cm (wysokość) x 17,5-
22,5 cm (głębokość) 

szt. 64     

6. 
Ręcznik/czyściwo jednowarstwowe makulaturowe, dopuszczone 
do kontaktu z żywnością, używane w systemie dozowania po 1 

szt. 2 000     
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listku (dotyka się rtlko bieżącego listka, co przeciwdziała 
przenoszeniu bakterii). Wymiary roli: długość 300 metrów, 

szerokość 19-20 cm. Ilość listków w roli 850-900 

 RAZEM X X X  X X 
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