
Załącznik nr 1 do umowy nr …./2011 z ……………………….. 
na zakup chemicznych środków czystości oraz przedmiotów służących do jej utrzy-
mania przez jednostki oświatowe prowadzone przez Gminę Busko – Zdrój i przez 
Zespół Obsługi Przedszkoli i Szkół w Busku – Zdroju. 
 

Instrukcja wypełniania załącznika do oferty (tabel) 
1. W kolumnie 1 wyszczególniono i uporządkowano 13 pokrewnych grup towarowych, które utworzono 

na zasadzie przydatności stosowania określonych produktów do wykonywania określonych czynności. 
W przypadku stosowania chemicznych środków czystości pod uwagę wzięto ich zastosowanie do 
rodzaju i odpowiedniej struktury powierzchni. 

2. W kolumnie 2 (nazwa, określenie towaru) wpisano określenia i nazwy własne artykułów 
najczęściej i najchętniej stosowanych w jednostkach oświatowych. Wyboru artykułów 
dokonano na podstawie informacji jednostek oświatowych. 

3. W kolumnie 3 przedstawiono szacunkową ilość zużywanych artykułów.  
4. W kolumnie 4 (wypełnia oferent) należy wpisać cenę jednostkową najmniejszego pod 

względem pojemności opakowania oferowanego przez oferenta w sprzedaży. Należy  
koniecznie zaznaczyć objętość opakowania w stosowanych dla danego towaru jednostkach 
miary. Podobnie należy wypełnić kolumnę 5  (dodatkowe wiadomości w odsyłaczach pod każdą 
tabelą). 

5. W wierszu, w którym zapisano polecenie dotyczące procentowego określenia należy wpisać 
wysokość rabatu, który oferent jest zdecydowany udzielić na inne artykuły nie przedstawione 
w tabelach należące do danej grupy towarów.  

  
Informacje dodatkowe: 
1. Przedstawiona w tabelach ilość zapotrzebowania na określone produkty jest dla zleceniodawcy 

wartością szacunkową i nie obliguje do realizacji w takiej dokładnie ilości. Zleceniodawca zastrzega 
sobie możliwość wyboru artykułów w danej grupie będących w posiadaniu oferenta. 

2. W przypadku, gdyby zachodziły wątpliwości dot. właściwego uporządkowania poszczególnych 
produktów, a także inne zastrzeżenia i uwagi należy zapisać je na odwrocie kart stanowiących 
części załącznika. 

3. W razie trudności w wypełnieniu wniosku ofertowego można kontaktować się z insp. AI p. Ma-
ciejem Gawinem – inspektorem Zespołu, tel. 41 378 45 36, wew. 21. 

 
Należy czytelnie wypełnić pola zaznaczone kolorem żółtym. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I. Grupa towarowa-płyny do mycia posadzek 
 
Należy czytelnie wypełnić pola zaznaczone kolorem żółtym. 

l.p. Nazwa 
określenie 
artykułu 

Szacunkowe 
wyliczenie 

zapotrzebo-
wania 

Cena 
(Najmniejszego 
opakowania)1 

Cena 
(opakowania  
o pojem. 5 

litrów)2 
1 2 3 4 5 

Sama pasta 
Betesca 

40l   

Płyn do PCV 30 l.   
Mydło- 

marsylskie 
150 l.   

Sidoluks- płyn 250 l   
RAZEM 470 l   

 
 
 
 
 
 
 
I 
 

Inne artykuły zaliczane do 
przedstawionej w tabeli grupy 
towarowej nie zapisane 
wyżej.(będące w posiadaniu 
oferenta) 

Podać ewentualną kwotę udzielonego 
rabatu, w  procentach 

 
………   % 

 

 
II. Grupa towarowa- pasty do posadzek. 
 
Należy czytelnie wypełnić pola zaznaczone kolorem żółtym. 

l.p. Nazwa 
określenie 
artykułu 

Szacunkowe 
wyliczenie 

zapotrzebo-
wania 

Cena 
(Najmniejszego 
opakowania)3 

Cena 
(opakowania  
o pojem. 5 

litrów)4 
1 2 3 4 5 

Pasta – „Błysk” 300 litr   
Sidolux- pasta 250 litr   
Ajax - pasta 200 litr   
Pronto Super 
połysk 

100 litr   

RAZEM 850 l   

 
 
 
 
 
 
 

II 
 

Inne artykuły zaliczane do 
przedstawionej w tabeli grupy 
towarowej nie zapisane 
wyżej.(będące w posiadaniu 
oferenta) 

Podać ewentualną kwotę udzielonego 
rabatu, w  procentach 

 
………   % 

 

 
 
 

                                                
1  -podać ilość w określonej jednostce miary. 
2  -  w razie nie stosowania opakowania 5 litrów wpisać opakowania, których  pojemność zsumowana     
                 będzie wynosić 5 litrów.  
3  -podać ilość w określonej jednostce miary. 
4  -  w razie nie stosowania opakowania 5 litrów wpisać opakowania, których  pojemność zsumowana     
                 będzie wynosić 5 litrów.  
  



 
 
 
III. Grupa towarowa- Środki do mycia powierzchni szklanych( okna). 
 
Należy czytelnie wypełnić pola zaznaczone kolorem żółtym. 
l.p. Nazwa 

określenie 
artykułu 

Szacunkowe 
wyliczenie 

zapotrzebo-
wania 

Cena 
(Najmniejszego 
opakowania)5 

Cena 
(opakowania  
o pojem. 5 

litrów)6 
1 2 3 4 5 

Windows 130 l   
Clin 120 l   
RAZEM 250 l   

 
 
 
 

III 
 

Inne artykuły zaliczane do 
przedstawionej w tabeli grupy 
towarowej nie zapisane 
wyżej.(będące w posiadaniu 
oferenta) 

Podać ewentualną kwotę udzielonego 
rabatu, w  procentach 

 
………   % 

 

 
 
IV Grupa  towarowa- Środki do mycia powierzchni drewnianych i innych. 
 
Należy czytelnie wypełnić pola zaznaczone kolorem żółtym. 
l.p. Nazwa 

określenie 
artykułu 

Szacunkowe 
wyliczenie 
zapotrzebo

-wania 

Cena 
(Najmniejszego 
opakowania)7 

Cena 
(przy 

zakupie 10 
opakowań) 

1 2 3 4 5 
Brayt 35sztuk   
Sidolux M 35 sztuk   
Pronto 150 sztuk   
Srodek do 
czyszczenia 
monitorów 

100 sztuk   

RAZEM 320 sztuk   

 
 
 
 
 
 

IV 
 Inne artykuły zaliczane do 

przedstawionej w tabeli grupy 
towarowej nie zapisane 
wyżej.(będące w posiadaniu 
oferenta) 

Podać ewentualną kwotę udzielonego 
rabatu, w  procentach 

 
………   % 

 

 
 
 
 
 
 
                                                
5  -podać ilość w określonej jednostce miary. 
6  -  w razie nie stosowania opakowania 5 litrów wpisać opakowania, których  pojemność zsumowana     
                 będzie wynosić 5 litrów.   
7  -podać ilość w określonej jednostce miary.  



 
 
 
 
V Grupa towarowa- Środki do mycia i dezynfekcji powierzchni silnie zabrudzonych. Łazienki, 
toalety, kuchnie itp. 
 
Należy czytelnie wypełnić pola zaznaczone kolorem żółtym.  
l.p. Nazwa 

określenie 
artykułu 

Szacunkowe 
wyliczenie 
zapotrzebo

-wania 

Cena 
(Najmniejszego 
opakowania)8 

Cena 
(opakowania  
o pojem. 5 

litrów)9 
1 2 3 4 5 

Cif 130 l   
Cleanux 110 l   
Domestos 330 l   
Tytan 200 l   
RAZEM 770 l   

 
 
 
 
V 
 Inne artykuły zaliczane do 

przedstawionej w tabeli grupy 
towarowej nie zapisane 
wyżej.(będące w posiadaniu 
oferenta) 

Podać ewentualną kwotę udzielonego 
rabatu, w  procentach 

 
………   % 

 

 
VI Grupa towarowa- Płyny do mycia naczyń. 
 
Należy czytelnie wypełnić pola zaznaczone kolorem żółtym. 
l.p. Nazwa 

określenie 
artykułu 

Szacunkowe 
wyliczenie 
zapotrzebo

-wania 

Cena 
(Najmniejszego 
opakowania)10 

Cena 
(opakowania  
o pojem. 5 
litrów)11 

1 2 3 4 5 
Ludwik  230 l   
Kuchcik 120 l   
Pur 70 l   
RAZEM 420 l   

 
 
 
 

VI 
 

Inne artykuły zaliczane do 
przedstawionej w tabeli grupy 
towarowej nie zapisane 
wyżej.(będące w posiadaniu 
oferenta) 

Podać ewentualną kwotę udzielonego 
rabatu, w  procentach 

 
………   % 

 

 
  
 
 

                                                
8  -podać ilość w określonej jednostce miary. 
9  -  w razie nie stosowania opakowania 5 litrów wpisać opakowania, których  pojemność zsumowana     
                 będzie wynosić 5 litrów.   
10  -podać ilość w określonej jednostce miary. 
11  -  w razie nie stosowania opakowania 5 litrów wpisać opakowania, których  pojemność zsumowana     
                 będzie wynosić 5 litrów.   



 
 
 
 
 
 
VII Grupa towarowa- Mydła. 
 
Należy czytelnie wypełnić pola zaznaczone kolorem żółtym. 
l.p. Nazwa 

określenie 
artykułu 

Szacunkowe 
wyliczenie 

zapotrzebo-
wania 

Cena 
(Najmniejszego 
opakowania)12 

Cena 
(opakowania  
o pojem. 5 
litrów)13 

1 2 3 4 5 
Mydło w płynie 250 litr   
Mydło w płynie 
Awea 

50l   

Mydło w kostkach 

14 
200 sztuk   

RAZEM 300 l 
200 sztuk 

  

 
 
 
 

VII 
 

Inne artykuły zaliczane do 
przedstawionej w tabeli grupy 
towarowej nie zapisane 
wyżej.(będące w posiadaniu oferenta) 

Podać ewentualną kwotę udzielonego 
rabatu, w  procentach 

 
………   % 

 

 
 
VIII Grupa towarowa- Środki do czyszczenia dywanów i wykładzin dywanowych . 
 
Należy czytelnie wypełnić pola zaznaczone kolorem żółtym. 
l.p. Nazwa 

określenie 
artykułu 

Szacunkowe 
wyliczenie 

zapotrzebo-
wania 

Cena 
(Najmniejszego 
opakowania)15 

Cena 
(opakowania  
o pojem. 5 
litrów)16 

1 2 3 4 5 
Dywanolux 40 litr   
Wezyr -płyn 40 litr   
Wanish 50 litr   
RAZEM 130 l   

 
 
 
 

VIII 
 

Inne artykuły zaliczane do 
przedstawionej w tabeli grupy 
towarowej nie zapisane 
wyżej.(będące w posiadaniu oferenta) 

Podać ewentualną kwotę udzielonego 
rabatu, w  procentach 

 
………   % 

 

                                                
12  -podać ilość w określonej jednostce miary. 
13 -  w razie nie stosowania opakowania 5 litrów wpisać opakowania, których  pojemność zsumowana     
                 będzie wynosić 5 litrów.   
14  - podać wagę w gramach i cenę  opakowania najmniejszego 
15  -podać ilość w określonej jednostce miary. 
16  -  w razie nie stosowania opakowania 5 litrów wpisać opakowania, których  pojemność zsumowana     
                 będzie wynosić 5 litrów.    



 
 
 
 
 
IX Grupa towarowa- Inne środki czyszczące. 
 
Należy czytelnie wypełnić pola zaznaczone kolorem żółtym. 
l.p. Nazwa 

określenie 
artykułu 

Szacunkowe 
wyliczenie 

zapotrzebo-
wania 

Cena 
(Najmniejszego 
opakowania)17 

Cena 
(opakowania  
o pojem. 5 
litrów)18 

1 2 3 4 5 
Wanisch 
wybielacz 

100 l   

Cilit kamień rdza 140 l   
Yplon Palemka 70 l   
Floor Cleaner 40 l   
RAZEM 350 l   

 
 
 
 

IX 
 

Inne artykuły zaliczane do 
przedstawionej w tabeli grupy 
towarowej nie zapisane 
wyżej.(będące w posiadaniu oferenta) 

Podać ewentualną kwotę udzielonego 
rabatu, w  procentach 

 
………   % 

 

 
X Grupa towarowa- środki piorące. 
Należy czytelnie wypełnić pola zaznaczone kolorem żółtym. 
l.p. Nazwa 

określenie 
artykułu 

Szacunkowe 
wyliczenie 
zapotrzebo

-wania 

Cena 
(Najmniejszego 
opakowania)19 

Cena 
(opakowania  
o pojem. 5 

kg)20 
1 2 3 4 5 

Proszek do 
prania 

120 kg   

Dosia 30kg   
Bryza 60 kg   
Wizir 70kg   
Rex 30 kg   
Krochmal - 
ługa 

70kg   

RAZEM 350 kg   

 
 
 
 
X 
 

Inne artykuły zaliczane do 
przedstawionej w tabeli grupy 
towarowej nie zapisane 
wyżej.(będące w posiadaniu 
oferenta) 

Podać ewentualną kwotę udzielonego 
rabatu, w  procentach 

 
………   % 

 

 
 
 

                                                
17  -podać ilość w określonej jednostce miary. 
18   -  w razie nie stosowania opakowania 5 litrów wpisać opakowania, których  pojemność zsumowana     
                 będzie wynosić 5 litrów.    
19  -podać ilość w określonej jednostce miary. 
20  -  w razie nie stosowania opakowania 5kg wpisać opakowania, których waga zsumowana będzie wynosić 5 kg.  



XI Grupa towarowa- Worki na śmieci 
Należy czytelnie wypełnić pola zaznaczone kolorem żółtym. 
l.p. Nazwa 

określenie 
artykułu 

Szacunkowe 
wyliczenie 

zapotrzebo-
wania 

Cena 
(Najmniejszeg

o 
opakowania)21 

Cena 
(opakowania 
ekonomiczne

go.)22 
1 2 3 4 5 

Worki   litr 35   
Worki   litr 60   
Worki   litr 120 

 
 
1000 opakowań   

Worki   litr 35 
Multi Top 

  

Worki   litr 60 
Multi Top 

  

Worki   litr 120 
Multi Top 

 
 
700 opakowań 

  

Worki do 
odkurzaczy 

500 sztuk   

RAZEM 1700op   
500 szt 

  

 
 
 
 

XI 
 

Inne artykuły zaliczane do 
przedstawionej w tabeli grupy 
towarowej nie zapisane 
wyżej.(będące w posiadaniu oferenta) 

Podać ewentualną kwotę udzielonego 
rabatu, w  procentach 

 
………   % 

 

XII Grupa towarowa- Papier toaletowy , ręczniki papierowe. 
Należy czytelnie wypełnić pola zaznaczone kolorem żółtym. 
l.p. Nazwa 

określenie 
artykułu 

Szacunkowe 
wyliczenie 
zapotrzebo

-wania 

Cena 
(Najmniejszego 
opakowania) 

Cena 
(0pakowanie 
ekonomiczne
ilość rolek)23 

1 2 3 4 5 
Papier 
toaletowy 

15 tys rolek ……………...8 rolek                                                                      ………………. 
………….rolek 

Papier 
toaletowy 
Ekopak (duża 
rolka) 

200 rolek ……………… 1 
rolka 

………………. 
………….rolek 

Ręczniki 
papierowe 

600 sztuk 
(rolek) 

……………...2 rolki                                                                           ………………. 
………….rolek 

Ekopak ręcznik 
przem. Zielony 
19/19 

100 sztuk ……………...2 rolki                                                                           ………………. 
………….rolek 

Ręczniki 
papierowe białe 
kuchenne 

100 sztuk 
(rolek) 

……………...2 rolki                            ………………. 
………….rolek 

RAZEM 15 tys rolek 
200 rolek 
800 szt 

  

 
 
 
 

XII 
 

Inne artykuły zaliczane do 
przedstawionej w tabeli grupy 
towarowej nie zapisane 
wyżej.(będące w posiadaniu 
oferenta) 

Podać ewentualną kwotę udzielonego 
rabatu, w  procentach 

 
………   % 

 

                                                
21  -podać ilość w określonej jednostce miary. 
22  - podać ilość sztuk przy której cena ulega obniżeniu.  
23             - podać ilość sztuk przy której cena ulega obniżeniu.  



 
 
 
 
XIII Grupa towarowa- inne przedmioty i artykuły. 
 Należy czytelnie wypełnić pola zaznaczone kolorem żółtym. 

l.p. Nazwa 
określenie 
artykułu 

Szacunkowe 
wyliczenie 
zapotrzebo

-wania 

Cena 
(jednej sztuki) 

Cena 
Przy zakupie 

większej 
ilości.24 

1 2 3 4 5 
Szczotka do 
zamiatania 

20szt   

Szufelka 20szt   
Zmiotka 20szt   
Szczotka do 
szorowania 
(ryżowa) 

20szt   

Kosze na śmieci 
plastikowe 

20 szt   

Rękawiczki 
gumowe 

500szt   

Rękawiczki 
gumowe Paclan 

100szt   

Ścierki do 
kurzu 

1000szt   

Zmywaki 
gąbkowe 

200szt   

Ścierki do 
podłogi 

500szt   

Mopy (zestaw) 20szt   
Żarówki 100W 
(energoosz-
czędna) 

1000szt   

Żarówki 
(zwykła) 

200szt   

Trutka - myszy 35szt   
Odświerzacz 
powietrza 

100 szt   

Kostki WC 200 szt   
Kret 100 szt   
RAZEM   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XIII 

Inne artykuły zaliczane do 
przedstawionej w tabeli grupy 
towarowej nie zapisane 
wyżej.(będące w posiadaniu 
oferenta) 

Podać ewentualną kwotę udzielonego rabatu, 
w  procentach 

 
………   % 

 

 
 
 
 
 

                                                
24  - podać ilość sztuk przy  której cena ulega obniżeniu. 


