
 Znak: PM /  391 /19

                                                  ZAPROSZENIE
 DO ZŁOŻENIA OFERTY

                                                  na:      

„Dostawę środków czystości, dezynfekcji i uzdatniania wody basenowej.”

Przedmiotem   zamówienia  jest: Dostawa środków czystości, dezynfekcji i uzdatniania 
wody basenowej; w tym : grupa I – środki uzdatniania wody basenowej, grupa II – środki 
służące do dezynfekcji i utrzymania czystości jacuzzi, grupa III – środki służące do 
utrzymania czystości i dezynfekcji na obiekcie

Ofertę  należy  przekazać  drogą  elektroniczną  do  03.08.2019r.  adres  poczty elektronicznej:
rstepien@plywalniakonskie.pl  tel. (0-41) 372 90-60

                       WARUNKI I ZAKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1.  Termin wykonania przedmiotowego zadania: od dnia 06.08.2019 r. do  05.08.2020 r.
2.   Cenę oferty należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik  nr  1).  Wykonawca
określi  cenę  brutto  (w  rozbiciu  na  cenę  netto  i  podatek  VAT  )  za  wykonanie
przedmiotowego zadania.
3. Zamawiający wybierze wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę ofertową
4.  Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy(załącznik nr
2).
5. Wykonawca do oferty winien załączyć kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 1a do
zaproszenia.
6. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: Marian Gąszcz – Dyrektor, tel. 660
440 861 Renata Stępień,   tel. 41 372 90 60, 516 210 236, w godz. 7.30 – 15.30 pn. - pt.

Uwaga:

1.  Wszystkie środki winny posiadać atesty PZH, karty charakterystyki wraz z 
dopuszczeniem do zastosowania na pływalniach oraz decyzją Ministra Zdrowia – 
pozwolenie na obrót produktem biobójczym; zał. Nr 4       

2.  Dopuszcza się złożenie oferty na wybraną grupę. 

3. Oferta w danej grupie musi być kompletna ( zamawiający nie dopuszcza składania ofert 
częściowych w danej grupie).     
4. Wykonawca powinien zapoznać się i zatwierdzić specyfikację warunków realizacji 
zamówienia; zał. Nr 3  .    5.  Wykonawcy nie mogą podlegać wykluczeniu na pdst. Art. 24 
ust. 1 i 2 oraz muszą spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 PZP; zał. Nr 5. 6.   
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najwyższą jakość towaru za 
najniższą cenę brutto. 



Końskie dn. 26.07.2019 r.

                                                                                                                załącznik nr 1

Pływalnia Miejska w Końskich
Ul. Warszawska 38

26-200 Końskie

OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ   

Pełna nazwa 

wykonawcy: .................................................................................................................

.

Dokładny 

adres:      .....................................................................................................................

.........

Telefon: ......................................................................................

faks:...............................................          e-mail:………………………………………

NIP………………    ………….…          REGON……………...………………………

Nazwisko osoby do kontaktu    …………….………………………………

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w kwocie

Zad.  Wartość netto .......................zł

(słownie:..........................................................................................................)

Podatek VAT  ................. % .....................zł

(słownie: .........................................................................................................)

Wartość brutto .....................................zł

      (słownie: .........................................................................................................)

1.  Deklarujemy realizację przedmiotowego zadania w terminie: 
     od 06.08.2019r.  do 05.08.2020 r.

W pełni akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Akceptujemy termin dokonania zapłaty tj. 30 dni od daty złożenia faktury.



 ......................dn................                                    .................................................
                                                                               (pieczęć i podpis wykonawcy) 

Załącznik nr 1a GR I

FORMULARZ
CENOWY- GR
I

GRUPA I

Przedmiot zamówienia 

Szacunkowa
ilość 
zamówienia 
w roku

Cena 
jednostkow
a (l,kg) 
netto

VA
T 
%

Cena 
jednostkowa  
(l,kg) brutto

Wartość 
zamówienia
nettto         
(b x c)

Wartość 
zamówienia 
brutto (b x e)

a b c d e f g

1  Podchloryn sodu płynny, 
stabilizowny

5 000 kg
     

     

2  Korektor pH 

 
 
  2 200 kg
  

     

3  Środek do zwalczania 
glonów, bakterii i grzybów

   
    480 kg

4
 Tabletki DPD1, Phenol Red i
DPD3 do fotometru firmy 
Palintest

  7 560 szt.

5
Środek do koagulacji wody 
basenowej na bazie 
polihydroksychlorkuglinu 

 
   400 kg
 

RAZEM   

Słownie: wartość (zł) netto po uwzględnieniu 
ilości…………………………………………………………………………….....................................

Słownie: wartość (zł) brutto po uwzględnieniu ilości: 
……………………………………………………………………....................................................



    
                                                                                                    Załącznik nr 1a GR II

                  
FORMULARZ 
CENOWY-Gr II

GRUPA II

lp
Przedmiot 
zamówienia 

Szacunkowa ilość 
zamówienia w roku 

Cena 
jednostkowa(l,
kg) netto

VAT
%

Cena 
jednostkowa
(l,kg) brutto

Wrtość netto 
jako   (b c)

Wrtość brutto 
jako   (b x e)

 a b c d e  f  g

 1  PH minus granulat    400 kg      

 2

 Środek 
odkamieniająco-
czyszczący, 
zastosowanie do 
akrylu, urządzenia 
ze stali nierdzewnej

     200 kg

 3

 Granulat chlorowy 
zawierajacy min. 
70% aktywnego 
chloru

     20 kg      

 4
 Preparat do 
czyszczenia 
filtrów

    25 litrów      

 5

 Tabletki chlorowe 
20g o zawartości 
70% aktywnego 
chloru

    10 kg      

    

Słownie: wartość (zł) netto po uwzględnieniu 
ilości……………………………………………………
…………………

Słownie: wartość (zł) brutto po uwzględnieniu 
ilości: …………………………………………



         Załącznik nr 1a GR III

FORMULARZ 
CENOWY-Gr III

GRUPA III

lp
Przedmiot 
zamówienia 

Szacunkowa ilość 
zamówienia w roku 

Cena 
jednostkowa
(l, kg) netto

VAT
%

Cena 
jednostkowa(l
,kg) brutto

Wrtość netto 
jako   (b c)

Wrtość brutto jako
(b x e)

 a b c d e  f  g

 1

Zasadowy 
preparat (na 
bazie aktywnego 
chloru) 
dezynfekująco-
czyszczący  

 800 litrów      

 2

 Środek myjąco 
dezynfekcyjny o 
nazwie: Incidin 
Pro (lub 
równoważny)

 108 litrów     

 3
Mydło do 
mycia całego 
ciała/

 400 litrów     

4

Środek myjąco 
dezynfekcyjny o 
nazwie: Incidin 
Foam (lub 
r.ównoważny)

 40 litrów 

5

 Środek myjący o 
właściwościach 
rozpuszczających
Ecolab  Helotil

 40 litrów     

RAZEM   

Słownie: wartość (zł) netto po uwzględnieniu 
ilości…………………………………………………
……

Słownie: wartość (zł) brutto po uwzględnieniu 
ilości: …………………………………………

                                                                         

                                



                                                                                                            załącznik nr 2
                                                      wzór
                                         
                                                  UMOWA NR  …........

Zawarta w dniu …............... 2019 roku w Końskich, pomiędzy:

Gminą Końskie, 26-200 Końskie, ul. Partyzantów 1 NIP 658-18-72-838 REGON 291009797 , w

imieniu której działa Pływalnia Miejska w Końskich, ul. Warszawska 38, 26-200 Końskie 

 reprezentowana przez:

 Dyrektor Marian Gąszcz

przy kontrasygnacie głównej księgowej  Halina Sota

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

………………………………………………………………………………………………………

zwanym w treści umowy „Dostawcą”,

zwane łącznie w treści umowy „Stronami”

na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm. ), w wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego
Strony zawierają umowę o następującej treści:

                                                                 § 1
                                                  Przedmiot umowy

1.  Zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia …..........– wynikającym z regulaminu PM w Końskich - 
Zamawiający powierza, a Dostawca przyjmuje do realizacji dostawę środków czystości, 
dezynfekcji i uzdatniania wody basenowej  do budynku PM w Końskich przy ul. Warszawskiej 38.
2.  Dostawca podejmuje się dostawy wszystkich  środków  zawartych w formularzu cenowym 
własnym środkiem transportu do siedziby PM w Końskich w terminie dwóch dni roboczych od daty
przyjęcia zamówienia.
3.  Strony oświadczają, że integralną część niniejszej umowy stanowi formularz cenowy  z dnia 
…............  – kopia formularza cenowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
 

                                                              § 2
                                                 Czas trwania umowy

1.  Umowa zostaje zawarta na okres roku , tj. od dnia 06.08.2019 r. do dnia 05.08.2020 r. .
2.  Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu 
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

                                                               § 3
                                             Warunki realizacji 

1.  Podane w formularzu cenowym ilości artykułów i środków czystości są wielkościami 
orientacyjnymi, oszacowanymi na podstawie zużycia w roku poprzednim oraz przewidywanego 
zapotrzebowania i mają jedynie charakter informacyjny. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
zmniejszenia o 20% w zakresie ilościowym i asortymentowym   środków , w zależności od 
aktualnych potrzeb i posiadanych środków finansowych bez konsekwencji finansowych i prawnych,
bądź zwiększenia o 20% w zakresie ilościowym i asortymentowym.   
2.  Realizacja niniejszego zamówienia będzie się odbywać na podstawie zamówień cząstkowych 



zgłaszanych telefonicznie lub e-mailem przez Zamawiającego do Dostawcy. 
3.  Dokładny termin dostawy uzgodniony będzie pomiędzy Dostawcą a Zamawiającym 
telefonicznie.
4.  Dostawy realizowane będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 1530.
5.  Zamawiający każdorazowo potwierdza odbiór dostarczonych artykułów i środków czystości.
6.  Dowodem zrealizowania dostawy będzie pisemne potwierdzenie na kopii faktury, dokonane 
przez upoważnionego pracownika Zamawiającego po sprawdzeniu ilości  i jakości dostawy.
7.  Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie na piśmie powiadomić Dostawcę 
o wadliwościtowarów lub brakach ilościowych, według dostarczonej przez Dostawcę dokumentacji.
8.  Dostawca zobowiązuje się do odbierania pustych opakowań na własny koszt.
9.  Na okres obowiązywania umowy do dokonywania czynności, o których mowa w § 3                
pkt. 2 - 4 upoważnia się Panią Renatę Stępień .

                                                            § 4
                                                  Wartość umowy

1.  Strony ustalają, iż szacunkowa wartość łącznego wynagrodzenia za przedmiot umowy wynosi: 
brutto …................ (słownie: …................................... złotych), w tym VAT ,  tj. …............  zł 
(słownie: …......................................... złotych), wartość netto …......... zł (słownie: 
….................................................................... złotych).
2.  Ceny jednostkowe zaproponowane w ofercie są niezmienne przez okres realizacji umowy.

                                                               § 5
                                              Warunki płatności

1.   Rozliczenie za przedmiot umowy odbywać się będzie fakturami VAT za wykonane dostawy po 
ich odbiorze przez Zamawiającego zgodnie ze złożonym zamówieniem.

       2  .Faktura VAT powinna być wystawiona na nabywcę: Gmina Końskie ul. Partyzantów 1    26-200 
Końskie, NIP 658-187-28-38 ze wskazaniem Pływalni Miejskiej jako odbiorcy oraz dostarczona 
przez Wykonawcę do siedziby Pływalni Miejskiej w Końskich, ul. Warszawska 38, 26-200 Końskie, 
w terminie 7 dni po wykonaniu przedmiotu umowy.
2.  Zamawiający dokonywać będzie zapłaty przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy    
      w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo każdorazowo wystawionej faktury VAT.
3.  Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi przelać na 
wskazane konto kwotę wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury.
4.  Dostawcy od faktur niezapłaconych w terminie określonym w ust. 2 i 3 przysługują odsetki 
ustawowe.

                                                             § 6
                                                    Kary umowne 

1.  Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary 
umowne.Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości brutto umowy za każdy 
dzień zwłoki,
 - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy w wysokości 20% wartości brutto 
umowy 
2.  Zamawiający zapłaci Dostawcy za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od 
Zamawiającego karę umowną w wysokości 20% wartości brutto umowy.
3.  Umowa może zostać rozwiązana bez stosowania kar umownych w przypadku: 
    a) istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  o powyższych okolicznościach. W
takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 
części umowy,
    b) nie przyznania Zamawiającemu środków finansowych na wykonanie zamówienia, bez 



ponoszenia przez Zamawiającego konsekwencji finansowych.
4.  Postanowienia ust.1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Dostawcy 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody 
przekroczy wysokość kar umownych.
 

                                                          § 7
                                             Zmiany do umowy

1.  Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.
2.  Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych postanowień do 
umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, chyba że konieczność wprowadzenia 
takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

                                                                § 8
                                            Postanowienia końcowe

1.   Dostawca nie może powierzyć wykonania niniejszej umowy innej osobie.
2. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy, Strony zobowiązują się w pierwszej
kolejności do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.
3.  Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Dostawcy.
4.  Dostawca ma obowiązek udzielenia odpowiedzi w formie pisemnej na zgłoszone roszczenia 
przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty zgłoszenia roszczenia.
5.  Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy 
dla  siedziby Zamawiającego.
6.  W sprawach, nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
7.  Zamawiający może odstąpić od umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, o ile Dostawca
wykonuje dostawy wadliwe lub w sposób sprzeczny z umową, a w szczególności dostarcza 
artykuły i środki czystości niezgodne ze złożoną ofertą.
8.  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  ze 
stron. 

                                                  § 9
                                          Załączniki

Integralną część umowy stanowią:
Załącznik nr 1 – kopia formularza cenowego,

ZAMAWIAJĄCY: DOSTAWCA:



załącznik nr 3

         Specyfikacja warunków realizacji zamówienia

1.   Warunki dostawy: transportem i na koszt oferenta do magazynu pływalni.

2.   Termin realizacji: zamówienie będzie realizowane etapami – zależnie od potrzeb 
pływalni w ciągu jednego roku od podpisania umowy, czas dostawy nie dłużej niż 48 
godzin od telefonicznego zgłoszenia potwierdzonego pisemnie e-mail.
 
3.  Dostawca zobowiązuje się do odebrania pustych opakowań na własny koszt,

4.  Płatność za każdą dostawę przelewem w ciągu 30 dni od otrzymania faktury,

5.  Środki chemiczne muszą posiadać ważne na czas realizacji zamówienia, odpowiednie 
atesty (PZH) dopuszczające ich zastosowanie do uzdatniania wody basenowej.

6.  Środki chemiczne muszą posiadać opis sposobu stosowania, zagrożeń i wynikających 
z tego środków bezpieczeństwa oraz kartę charakterystyki substancji chemicznej w języku
polskim wg stosownych przepisów.

7.  Dostarczane, pozostałe środki muszą posiadać ważne na czas realizacji  zamówienia, 
odpowiednie atesty (PZH) dopuszczające ich zastosowanie. 
          

………………………………..……….                                           

    
         Oferent



                                                                                                  Załącznik nr 5
 

OŚWIADCZENIE

  Wykonawca/Dostawca oświadcza, że:

1. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami 
ustawowymi, 

2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.(art. 22 ust.1 pkt 2 ustawy PZP )

3.Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
(art. 22 ust 1 pkt 3 u Pzp) 

4. Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 u Pzp.

……………………………………………………………….

 Imię i nazwisko osoby reprezentującej firmę



                                                                                                                               
    załącznik nr 4 

ŚRODKI DO UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ.

1. Podchloryn sodu płynny, stabilizowany, okres ważności min 6mc, przeznaczony do 
dezynfekcji wody basenowej i pitnej oraz powierzchni  zgodnie z pozwoleniem Ministra 
Zdrowia lub Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych, 
Produktów Biobójczych. Produkt powinien działać skutecznie na bakterie, grzyby i wirusy  
Dokumentem potwierdzającym jego skuteczność winno być pozwolenie na obrót 
produktem biobójczym wraz z załącznikami do niego (treść oznakowania opakowania) 
akceptowana przez Prezesa Urzędu lub Ministra Zdrowia zgodna z obowiązującymi od 1 
czerwca 2015 r. wymaganiami rozporządzenia PE i Rady 1272/2008 w sprawie 
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin chemicznych (CLP).
Szacunkowa ilość zamówienia na 2019/2020 r. – 5 000 kg.

2. Korektor pH – na bazie kwasu siarkowego, stężenie kwasu siarkowego 49-50.%. oraz 
inhibitory przeciwko korozji Preparat zgłoszony do Inspektora ds. Substancji Chemicznych
Szacunkowa ilość zamówienia na 2019/2020 r. – 2 200  kg.

3. Środek do zwalczania glonów, bakterii i grzybów zgodnie z pozwoleniem Ministra 
Zdrowia lub Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych, 
Produktów Biobójczych, zawierający min. 30% amin czwarotrzedowych. . Produkt 
powinien działać skutecznie na bakterie coli, gronkowca złocistego i Legioneli. 
Dokumentem potwierdzającym jego skuteczność winno być pozwolenie na obrót 
produktem biobójczym wraz z załącznikami do niego (treść oznakowania opakowania) 
akceptowana przez Prezesa Urzędu lub Ministra Zdrowia. zgodne z obowiązującymi od 1 
czerwca 2015 r. wymaganiami rozporządzenia PE i Rady 1272/2008 w sprawie 
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin chemicznych (CLP).
Szacunkowa ilość zamówienia na 2019/2020 r. – 480  kg.

4.Tabletki DPD1, Phenol Red i DPD3 do fotometru firmy Palintest
   Szacunkowa ilość zamówienia na 2019/2020 r ogółem  7 560szt.          

5.Środek do koagulacji wody basenowej na bazie polihydroksychlorkuglinu. Stężenie min 
5%. Produkt nie może być sklasyfikowany jako niebezpieczny w myśl obowiązujący 
przepisów.
Szacunkowa ilość zamówienia na 2019/2020 r  - 400 kg.



                                                                                                                        załacznik nr 4 

ŚRODKI DO UZDATNIANIA JACUZZI

1. PH minus granulat – środek do obniżania pH wody w jacuzzi. 
    Oparty na wodorosiarczanie sodu min 92%
   
Szacunkowa ilość zamówienia na 2019/2020 r – 400 kg.

2. Środek odkamieniająco – czyszczący 
Szacunkowa ilość zamówienia na 2019/2020 r – 200 kg.

3.  Granulat chlorowy zawierający min. 70% aktywnego chloru. Przeznaczony do 
dezynfekcji basenowej i pitnej o dzianiu bakterio i grzybobójczym zgodnie z pozwoleniem 
Ministra Zdrowia lub Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych, Produktów Biobójczych. Zarejestrowany w kat. I gr 2,5.  
Szacunkowa ilość zamówienia na 2019/2020 r - 20 kg.

4. Preparat do czyszczenia filtrów
Szybko odwapniający środek przeznaczony do czyszczenia filtrów basenowych
Szacunkowa ilość zamówienia na 2019/2020 r - 25 litrów

5. Tabletki chlorowe 20g o  min. zawartości  70% aktywnego chloru. Przeznaczone do 
dezynfekcji basenowej i pitnej o dzianiu bakterio i grzybobójczym zgodnie z pozwoleniem 
Ministra Zdrowia lub Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych, Produktów Biobójczych. Zarejestrowany w kat. I gr 2,5.  
Szacunkowa ilość zamówienia na 2019/2020 r – 10 kg.



                                                                                                                        załacznik nr 4

ŚRODKI CZYSTOŚCI I DEZYNFEKCJI

1. Zasadowy preparat (na bazie aktywnego chloru) dezynfekująco czyszczący -  
przeznaczony do dezynfekcji powierzchni oraz do dezynfekcji linii brzegowej (zapis o tym 
powinien znajdować się z pozwoleniu na wprowadzenie do obrotu lub jego załączniku)  
Zarejestrowany w kat. I gr 2,4.  Minimalne akceptowane rozcieńczenie przy którym produkt
wykazuje działanie biobójcze przez Zamawiającego to 1 do 20 (5%). Rozcieńczenie może 
być mniejsze np. 1% a nie może być większe. Informacja o stopniu rozcieńczania zgodnie 
z art. 44 ustawy o produktach biobójczych winna znajdować się w pozwoleniu na obrót lub 
załączniku do niego (treść etykiety lub ulotki informacyjnej) zgodnej z obowiązującymi od 1
czerwca 2015 r. wymaganiami rozporządzenia PE i Rady 1272/2008 w sprawie 
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin chemicznych (CLP). Produkt 
bakterio, grzybo i wirusobójczy
Szacunkowa ilość zamówienia na 2019/2020 r  - 800 litrów

2. Środek myjąco dezynfekcyjny o nazwie Incidin Pro - bakteriobójczy.
Szacunkowa ilość zamówienia na 2019/2020 r – 108 litrów 

   3.Mydło do mycia całego ciała.
 Szacunkowa ilość zamówienia na 2019/2020 r. - 400 litrów

4. Środek myjąco dezynfekcyjny o nazwie Incidin Foam - bakteriobójczy
Szacunkowa ilość zamówienia na 2018/2019 r – 40 litrów

5. Środek myjący o właściwościach rozpuszczających o nazwie Ecolab Helotil
Szacunkowa ilość zamówienia na 2019/2020 r.-40 litrów


