
1
areozol przeciw kurzowi do drewna, szkła w 

sprayu 250ml - 400ml
59 szt

2
chusteczki higieniczne zapachowe, 3-4 

warstwowe, 70-120 sztuk w opakowaniu
96 op

3
chusteczki nawilżone po 72 -100 sztuk w 

opakowaniu
89 op

4 czyścik kuchenny (druciak metalowy) 75 szt

5
kapsułki do prania, all in 1, 35 - 38 kapsułek, do 

koloru, 3 w 1 lub 4 w 1  
30 op

6 kapsułki do prania, 35 - 38 kapsułek, do białego 2 op

7

koncentrat do mycia okien dedykowany 

wyłacznie do urządzenia myjki do mycia okien o 

pojemności 400ml- 500 ml

32 szt

8

mleczko czyszczące aktywna piana  o pojemności 

600ml-750ml, usuwa uporczywy brud oraz naloty 

z kamienia osadowego

48 szt

9

mleczko do czyszczenia powierzchni o pojemności 

700g-800g, usuwa zabrudzenia, nadaje połysk, 

usuwa przypieczony tłuszcz, przypalone jedzenie, 

plamy z kamienia

67 op

10
mydło w płyni o pojemności 5l (gęsta 

konsystencja, dobrze pieniący się)
93 szt

11
odkamieniacz w proszku do czajnika 

elektrycznegow szaszetce 20g-30g
111 szt

12
odplamiacz do koloru i bieli, bez chloru, 

pojemność 1l
29 szt

13
odświeżacz powietrza w kulkach/żelu, zapach 

eukaliptusowy lub różany 150 g
5 szt

14
odświeżacz powietrza w sprayu o pojemności 400 

ml o zapachu kwiatowym
160 szt

15
odświeżacz powietrza w żelu o zapachu 

kwiatowym 150g
90 szt

16
odświeżacz powietrza w żelu o zapachy morskim 

150g
49 szt

17
papier toaletowy biały 3-warstwowy, 100% 

celuloza, 8 sztuk w opakowaniu
383 op

18

papier toaletowy biały, o średnicy 18-19 cm, min 

2 warstowy, 12 sztuk w opakowaniu, 100% 

celuloza, długość rolki min 100 m (typu Jumbo)

90 op

19
płyn do czyszczeni łazienek w spreyu  opakowanie 

500ml-750ml
58 szt
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20

płyn do czyszczenia i pielegnacji podłóg 

drewnianych nadjący się do wszystkich 

powierzchni drewnianych zmywalnych (np. 

podłogi, drzwi,) pojemność ok 1l - 1,25 l

26 szt

21
płyn do czyszczenia monitorów w piance 200 ml- 

400ml
42 szt

22 płyn do czyszczenia stali nierdzewnej, ok. 750 ml 5 szt

23

płyn/ żel do czyszczenia toalet, skoncentrowany 

płyn-żel, usuwa bakterie, grzyby, spory, wirusy, 

zapobiega osadzaniu się kamienia, pojemność 750 

ml

42 szt

24

płyn do mycia kuchni- usuwający tłuszcz, 

przypalenia i inne zabrudzenia. Nadający się do 

wszystkich powierzchni. Opakowanie z pompką 

lub spryskiwaczem, pojemność od 500ml do 

750ml

64 szt

25

płyn do mycia naczyń o pojemności 900ml -

1000ml, o dowolnym zapachu, o konsystencji 

gęstej

95 szt

26
płyn do mycia pędzli kosmetycznych ok 200 ml- 

250ml
5 szt

27
płyn do mycia podłóg. Do rozcieńczania w wodzie. 

Pojemność  1l. Zapach cytryna
20 szt

28
płyn do mycia podłóg. Do rozcieńczania w wodzie. 

Pojemność 1l  Zapach morski
31 szt

29
płyn do mycia podłóg. Do rozcieńczania w wodzie. 

Pojemność 1l . Zapach lawenda
59 szt

30
płyn do mycia podłóg. Do rozcieńczania w wodzie. 

Pojemność 1l -1,5l Zapach kwiatowy
84 szt

31

płyn do mycia szyb do powierzchni wewnętrzych i 

zewnętrznych, nie zostawiający smug, z 

alkoholem lub/i octem. Pojemność 05 l - 0,75l. 

Butelka z pompką.

155 szt

32
płyn do mycia zlewozmywaków o powierzchni 

stalowej Opakowanie od 0,25 ml do 0,7ml
31 szt

33
płyn do okien i szyb, przeciw parze, 500 ml, 

butelka z atomizerem
8 szt

34
płyn do płukania tkanin o zapachu kwiatowym o 

pojemności ok 1 l
49 szt

35
płyn/żel do prania o zapachu kwiatowym 1l - 1,35l 

(gęsta konsystencja)
31 szt

36
Płyn do ręcznego mycia naczyń 5l, dobrze 

pieniący się 
27 szt

37
płyn do usuwania przypaleń 

 500 g - 600g, w sprayu
5 szt



38 płyn do wybielania tkanin 1l do białych tkanin 22 szt

39 płyn nabłyszczający do zmywarki 400ml-500ml 66 szt

40
preparat do mycia naczyń w zmywarkach 

gastronomicznych 10l
12 szt

41

preparat do płukania o właściwościach 

nabłyszczających do naczyń i urządzeń 

gastronomicznych 10l

5 szt

42 proszek do prania do białego, 6 kg -7 kg 16 szt

43 proszek do prania do koloru, ok. 6 kg- 7kg 24 szt

44
ręcznik papierowy 100% celulozy, 3 warstwowy, 

(2 szt w op)
272 op

45
ręcznik papierowy 3 warstwowy mocny,nie mniej 

niż 50 m długości
710 szt

46

ręcznik papierowy ZZ do rąk składany (do 

podajnika),  min 2 warstwowy 

warstwowy,biały,certyfikat EU, 200 - 210 sztuk w 

opakowaniu,

815 op

47
rękawiczki nitrylowe jednorazowe bezpudrowe 

100 sztuk w opakowaniu. Rozmiar L
10 op

48
rękawiczki nitrylowe jednorazowe bezpudrowe 

100 sztuk w opakowaniu. Rozmiar M
15 op

49

serwetki papierowe 33x33, 3-warstwowe, 20 szt 

w opakowaniu uniwersalne jednokolorowe (nie 

świąteczne ani okazjonalne)

36 op

50
sól do zmywarki chroni urządzenie przed osadem 

z kamienia, opakowanie ok 1,5kg,
40 szt 

51

spray przeciw tłuszczowi pojemność 750ml, 

usuwa oporny tłuszcz, nie pozostawia smug, do 

czyszczenia kuchenek

27 szt

52 ściereczki mikrofibra 10 szt w op 34 op

53

ściereczki nawilżane do mebli Przeciw kurzowi, do 

mebli drewnianych, lakierowanych i z materiałów 

drewnopodobnych, minimum 40 szt. w 

opakowaniu

28 op

54
ściereczki uniwersalne na rolce zawierającej 

minimum 50 szt, do mycia i polerowania,
68 op

55 ścierka do podłogi z mikrofibry 5 szt

56
ścierki gąbczaste  skład: 100 % celuloza, wysoce 

chłonne, min. 3 w opakowaniu 
69 op

57 ścierki kuchenne z wiskozy 3 szt w opakowaniu 62 op



58

środek czyszczący przeznaczony do płyt 

ceramicznych czyści i usuwa przypalenia powstałe 

na powierzchni, pojemność 500ml

18 szt

59

środek czyszczący przeznaczony do piekarników 

oraz mikrofalówek, pojemność 500 ml, 

opakowanie z końcówką umożliwiającą rozpylenie 

preparatu 

41 szt

60
środek do czyszczenia dywanów i wykładzin 

dywanowych w sprayu -piance 500-600 ml
10 szt

61
środek do czyszczenia mebli w sprayu 500 ml-

750ml
54 szt

62 środek do udrażniania rur w granulkach 500g 45 szt

63
środek do usuwania gumy do żucia, w formie 

aerozolu. Pojemność 500 ml.
1 szt

64

tabletki do mycia naczyń w zmywarce tabletka 

zawiera w sobie płyn nabłyszczający. opakowanie 

zawiera 50 szt - 60 szt tabletek, 

83 op

65 woda deminineralizowana 5 l 10 szt

66
worki na śmieci 10l - 12 l uniwersalne mocne. 40 -

48 sztuk w opakowaniu 
6 op

67

Worki na śmieci 120l uniwersalne worki 

wykonane z folii, zakończone falą, która 

umożliwia łatwe i szczelne związanie  lub wązane 

taśmą.  10szt- 15 szt worków w opakowaniu

284 op

68
worki na śmieci 20l opakowanie zawierające 50 

szt worków, mocne 
235 op

69
worki na śmieci 240l (10- 20 szt worków w 

opakowaniu)
139 op

70

worki na śmieci 35l uniwersalne worki wykonane 

z folii, zakończone falą, która umożliwia łatwe i 

szczelne związanie lub wązane taśmą.  10szt- 15 

szt worków w opakowaniu

360 op

71

worki na śmieci 60l uniwersalne worki wykonane 

z folii, zakończone falą, która umożliwia łatwe i 

szczelne związanie  lub wązane taśmą.  10szt- 18 

szt worków w opakowaniu

350 op

72
zapachy do toalet - wkłady glade 269 ml o 

zapachu kwiatowym
25 szt

73
zapachy do toalet - wkłady glade 269 ml o 

zapachu cytrusowym -
10 szt

74

zawieszka myjąco zapachowa do muszli WC (3-5 

kulek/ wielościanów) zapobiega osadzaniu się 

kamienia, zapewnia ochronę przed zabrudzeniem, 

dodatkową świeżość toalety

268 szt



75
zmywak kuchenny w zestawie 10 szt gąbek z 

nylonową warstwą włókniny
120 op

76 zmywaki do teflonu 24 szt

77
żel/płyn do prania do koloru 4l - 5l (gęsta 

konsystencja)
21 szt


