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Wykaz ilościowo - asortymentowy - Dostawa artykułów gospodarczych na potrzeby CWR „RW” 

Lp. Przedmiot zamówienia SUMA Jednostka miary 

1 2 3 4 

1 
deska do prasowania: blat z siatki metalowej, płynna regulacja 

wysokości, podstawka na żelazko 
1 szt. 

2 dozownik automatyczny do odświeżacza w sprayu 25 szt. 

3 
dozownik do mydła wolnostojący o pojemności min. 400 ml, kolor 

beżowy 
22 szt. 

4 drabina 5-6-stopniowa, składana, materiał: aluminium  1 szt. 

5 
drążek do mopa Vileda Ultramax 3 częściowy, wymiary całkowite: 

118,5cm 
10 szt. 

6 drążek do mopa Vileda ULTRAMAX metalowy 2 szt. 

7 kij do mopa drewniany, wkręcany, o długości min. 120 cm 8 szt. 

8 
kosz na śmieci 25-30 l, plastikowe, z pokrywą uchylną, kolor: 

beżowy lub czarny lub biały lub szary; całe zamówienie w jednym 
kolorze  

24 szt. 

9 
kosz na śmieci do toalet 3-5 l, na pedał lub z pokrywą uchylną, 

plastikowy lub ze stali nierdzewnej, kolor: beżowy lub czarny lub 
biały lub srebrny; całe zamówienie w jednym kolorze 

25 szt. 

10 kosz na śmieci ze stali nierdzewnej 10l , otwierany na pedał  3 szt. 

11 kosz na śmieci ze stali nierdzewnej 12l, otwierany na pedał  22 szt. 

12 kosz na śmieci ze stali nierdzewnej 5l, okrągły, otwierany na pedał  3 szt. 

13 
łopata do odśnieżania (lekka), plastikowa sztywna szufla, trzonek 

drewniany zakończony uchwytem  
13 szt. 

14 
miotła do wnętrz, do zamiatania różnych typów podłóg, szczotka 

wykonana z polipropylenu i/lub PVC 
33 szt. 

15 miotła do zamiatania chodnika na zewnątrz 4 szt. 

16 miska plastikowa o średnicy 20 cm  4 szt. 

17 
mop obrotowy płaski - zestaw (mop obrotowy + wiadro z 

wyciskaczem + kij) 
20 zestaw 

18 mop z mikro fibry obrotowy rotacyjny z drążkiem 16 szt. 

19 mop obrotowy okrągły - zestaw (mop + wiadro z wyciskarką +kij) 6 zestaw 

20 
mop płaski obrotowy ze spryskiwaczem, 

pojemność zbiornika 400 - 750 ml, wysokość mopa z kijem: min. 
110 cm  

1 szt. 

21 

podajnik dozownik do ręczników papierowych, materiał plastik 
ABS, kolor biały, otwierany z boku, pojemność 500 listków,  

wysokość: min 270 mm, szerokość: min 270 mm, głębokość: min. 
110 mm 

1 szt. 

22 
suszarka - ociekacz na naczynia, wymiary: 42,5x29,5x19 cm, 

preferowany kolor: czarny, miejsce na talerze, kubki, materiał: 
metal, tworzywo  

1 szt. 

23 suszarka do naczyń dwupoziomowa stalowa, wymiary 50x23 1 szt. 

24 suszarka do naczyń, ociekacz do talerzy, chromowana 1 szt. 

25 suszarka na ubrania - rozkładana z dwoma skrzydłami  1 szt. 

26 
szczotka do WC zamykana w pojemniku, wykonana z plastiku lub 

tworzywa sztucznego, kolor czarny lub szary lub biały 
41 szt. 

27 szczotka do zamiatania wewnątrz o długości kija min. 118 cm 18 szt. 



28 
uchwyt do papieru toaletowego, ścienny, przykręcany, materiał 

mosiądz, kolor chrom, uchwyt bez osłony  
2 szt. 

29 wiadro plastikowe od 7 do 10 litrów z rączką 6 szt. 

30 
wieszak, uchwyt na ręczniki papierowe, do przymocowania do 

ściany, szerokość: min. 26-35 cm , głębokość 7,6-12,5 cm, 
materiał: metal, stal 

4 szt. 

31 
wkład do dozownika o zapachu kwiatowym, pasujący do 

dozownika z pozycji nr 2 
66 szt. 

32 
wkład do mopa Ultramax XL (wymiary wkładu: 42 x 14 cm), 

pasujący do zestawu Ultramax XL Box 
10 szt. 

33 
wkłady do mopa obrotowego, okrągłe - wkłady do zestawów 

mopów wymienionych powyżej w wierszu nr 19 
30 szt. 

34 
wkłady do mopa obrotowego, okrągłe - wkłady do zestawów 

mopów wymienionych powyżej w wierszu nr 18 
10 szt. 

35 
wkłady do mopa płaskiego, z mikro włókna odpowiadający pozycji 

nr 17  
4 szt. 

36 
wózek do sprzątania dwuwiaderkowy 2x17 l z uchwytem na 

worek  

2 szt. 

37 
zmiotka i szufelka o długości kija max 92 cm, szufelka posiada 

specjalnie wyprofilowaną gumę, która pozwala lepiej przylegać 
szufelce do podłogi 

36 zestaw 

38 
zmiotka i szufelka, szufelka posiada specjalnie wyprofilowaną 

gumę, która pozwala lepiej przylegać szufelce do podłogi.  
13 zestaw 
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