
lp produkt j/m
ilość 

razem
producent, nazwa 

handlowa

cena 
jednostko

wa netto zł

wartość netto 
zł (4 x 6)

wartość brutto 
zł (7 + VAT %)

PAPIER TOALETOWY

1.
papier toaletowy biały (białość minimum 75%), jednowarstwowy, gofrowany, 
perforowany (perforacja co 10-12cm), długość minimum 50 mb w jednej rolce, 
szerokość wstęgi 9-10 cm, gramatura min. 28 g/m2

rolka 2 000

Garchem/papier 
toaletowy biały, 1w, 

50mb - marka własna 
Delko 

1,10 2 200,00 2 706,00

2.

papier toaletowy biały (białość minimum 75%), dwuwarstwowy, gofrowany, 
perforowany, (perforacja co 10-12cm) długość minimum 68 mb w jednej rolce, 
szerokość wstęgi 9-10 cm, gramatura min. 2x17 g/m2. Każda rolka w osobnej 
banderoli papierowej.

rolka 4 000

W.Lewandowski/papier 
toaletowy biały, 2w, 

68mb - marka własna 
Delko 

1,80 7 200,00 8 856,00

3.
papier toaletowy do dozowników  biały Ø 19 cm (białość min. 75%), 
dwuwarstwowy, perforowany, gofrowany, dł. minimum 140 mb w jednej 
rolce, szerokość wstęgi 9-10 cm, gramatura min. 2x17 g/m2

rolka 6 000

Garchem/papier 
toaletowy biały, 2w, 

140mb - marka własna 
Delko 

4,00 24 000,00 29 520,00

4.
papier toaletowy do dozowników szary Ø 19 cm, jednowarstwowy, 
gofrowany, dł. minimum 130 mb w jednej rolce, szerokość wstęgi 9-10 cm, 
gramatura min. 38 g/m2

rolka 20 000

Garchem/papier 
toaletowy szary, 1w, 

130mb - marka własna 
Delko 

2,00 40 000,00 49 200,00

RĘCZNIKI PAPIEROWE

5.

ręczniki jednorazowe do dozowników, składane typu ”Z” zielone, 
gofrowane, wymiar listka 25x23, pakowane po 4000 szt. w kartonie, 
gramatura min. 36 g/m2

karton 500

Garchem/ręczniki 
składane ZZ, zielone 

a4000szt - marka 
własna Delko

40,00 20 000,00 24 600,00

6.

ręczniki jednorazowe do dozowników, składane typu ”Z” białe, gofrowane, 
wymiar listka 25x23, pakowane po 4000 szt. w kartonie, gramatura min. 36 
g/m2

karton 300

Garchem/ręczniki 
składane ZZ, białe 
a4000szt - marka 

własna Delko

55,00 16 500,00 20 295,00

7.
ręczniki jednorazowe do dozowników, składane typu ”Z” białe, surowiec 
celuloza "NO CLOG" gofrowane, ilość warstw 3, wymiar listka 21x22,5 
cm, pakowane po 2700 szt. w kartonie, gramatura min.3x17,5 g/m2

karton 100
Merida/ręczniki 

składane ZZ, białe, 
a2700szt VPB001

140,00 14 000,00 17 220,00

8.
ręczniki jednorazowe do dozowników, składane typu ”Z” białe, surowiec 
makulatura, ilość warstw 2 gofrowane, wymiar listka 21x23, pakowane po 
3200 szt. w kartonie, gramatura min. 2x20g/m2

karton 100
Grasant/ręczniki 

składane ZZ białe, 2w, 
a3200szt

55,00 5 500,00 6 765,00

9.

ręczniki jednorazowe do dozowników, z tuleją wyciąganą od środka, do 
pojemnika typu „mini” Ø 13-14 cm, wysokość rolki standard 18-20 cm 
jednowarstwowy, gofrowany, kolor zielony lub szary, długość rolki 
minimum  60 mb, gramatura min. 38-40 g/m2

rolka 3 000
Garchem/ręczniki w roli 

zielone/szare 60mb - 
marka własna Delko

3,00 9 000,00 11 070,00

10.
ręczniki papierowe, jednorazowe, białe, ręcznik typu 
kuchennego,dwustronne, dwuwarstwowe, gofrowane, perforowane, długość 
w roli minimum 10 mb, gramatura min. 2x18 g/m2, wysokość 22-23 cm

rolka 1 000
Delko S.A. / ręczniki 
kuchenne Delikato

2,00 2 000,00 2 460,00

11.

ręczniki papierowe, jednorazowe, białe (100% celuloza, białość więcej niż 
80%), dwustronne, dwuwarstwowe, gofrowane, perforowane (perforacja co 
23-25 cm), długość w roli 60-75 mb, gramatura min. 2x17 g/m2, wysokość 
rolki 19-21 cm

rolka 1 000
Garchem/ręczniki w roli 
białe 60mb, 2w - marka 

własna Delko
6,00 6 000,00 7 380,00

12.

Ręcznik papierowy w roli MAXI z adaptorem umożliwiającym 
bezproblemowe dozowanie ręcznika z podajników mechanicznych 
MERIDA SOLID CUT (typu CJB303). Ręcznik jednowarstwowy, 
gofrowany. Średnica rolki 14,5cm, średnica gilzy 4cm. Papier mocowany 
do gilzy, celem uniemożliwienia obracania się gilzy w rolce. Długość rolki 
137m, szerokość rolki 20 cm. Surowiec: makulatura wyselekcjonowana, 
wodoutwardzalna lub 100% celuloza. Gramatura papieru: większa/równa 
42g/m2. Kolor zielony. Pakowane po 6 rolek w kartonie.

karton 350
Flesz/ręczniki w roli 

Auto 1w, zielony
55,00 19 250,00 23 677,50

13.

Ręcznik papierowy w roli MAXI z adaptorem umożliwiającym 
bezproblemowe dozowanie ręcznika z podajników mechanicznych 
MERIDA SOLID CUT (typu CJB303). Ręcznik jednowarstwowy, 
gofrowany. Średnica rolki 14,5cm, średnica gilzy 4cm. Papier mocowany 
do gilzy, celem uniemożliwienia obracania się gilzy w rolce. Długość rolki 
137m, szerokość rolki 20 cm. Surowiec: makulatura wyselekcjonowana, 
wodoutwardzalna lub 100% celuloza. Gramatura papieru: większa/równa 
42g/m2. Kolor biały. Pakowane po 6 rolek w kartonie.

karton 350
Flesz/ręczniki w roli 

Auto 1w, biały
95,00 33 250,00 40 897,50
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14.

worki na śmieci kolor czarny 7l x 50 szt. w rolce - HDPE grubość folii 
minimum 6μm

rolka 50

Centrum Zaopatrzenia 
Arkady Arkadiusz 

Przystawko, worki na 
odpady czarne 7l, 
HDPE, rolka 50 szt

1,50 75,00 92,25

15.

worki na śmieci kolor czarny 20l x 50 szt. w rolce - HDPE grubość folii 
minimum 6μm

rolka 600

Centrum Zaopatrzenia 
Arkady Arkadiusz 

Przystawko, worki na 
odpady czarne 20l 
HDPE, rolka 50 szt

2,00 1 200,00 1 476,00

16.

worki na śmieci kolor czarny 35l x 50 szt. w rolce - LDPE grubość folii 
minimum 14μm

rolka 2 500

Centrum Zaopatrzenia 
Arkady Arkadiusz 

Przystawko, worki na 
odpady czarne 35l 
LDPE, rolka 50 szt

4,50 11 250,00 13 837,50

17.

worki na śmieci kolor niebieski 35l x 50 szt. w rolce - LDPE grubość folii 
minimum 14μm

rolka 700

Centrum Zaopatrzenia 
Arkady Arkadiusz 

Przystawko, worki na 
odpady niebieskie 35l 

LDPE, rolka 50 szt

5,00 3 500,00 4 305,00

18.

worki na śmieci kolor czarny 60-70l x 50 szt. w rolce - LDPE grubość folii 
minimum 16μm

rolka 2 500

Centrum Zaopatrzenia 
Arkady Arkadiusz 

Przystawko, worki na 
odpady czarne 60l 
LDPE, rolka 50 szt

6,50 16 250,00 19 987,50

19.

worki na śmieci kolor niebieski 60-70l x 50 szt. w rolce - LDPE grubość 
folii minimum 16μm

rolka 800

Centrum Zaopatrzenia 
Arkady Arkadiusz 

Przystawko, worki na 
odpady niebieskie 60l 

LDPE, rolka 50 szt

7,00 5 600,00 6 888,00

20.

worki na śmieci kolor czarny 120l x 25 szt. w rolce - LDPE grubość foli 
minimum 20μm

rolka 2 000

Centrum Zaopatrzenia 
Arkady Arkadiusz 

Przystawko, worki na 
odpady czarne 120l 
LDPE, rolka 25 szt

6,50 13 000,00 15 990,00

21.

worki na śmieci kolor czarny 160l x 25 szt. w rolce - LDPE grubość foli 
minimum 30μm

rolka 1 000

Centrum Zaopatrzenia 
Arkady Arkadiusz 

Przystawko, worki na 
odpady czarne 160l 
LDPE, rolka 25 szt

12,50 12 500,00 15 375,00

22.

worki na śmieci kolor żółty 60l x 50 szt. w rolce - LDPE grubość foli 
minimum 20μm - do segregacji odpadów

rolka 200

Centrum Zaopatrzenia 
Arkady Arkadiusz 

Przystawko, worki na 
odpady żółte 60l LDPE, 

rolka 50 szt

8,00 1 600,00 1 968,00

23.

worki na śmieci kolor niebieski 60l x 50 szt. w rolce - LDPE grubość foli 
minimum 20μm - do segregacji odpadów

rolka 200

Centrum Zaopatrzenia 
Arkady Arkadiusz 

Przystawko, worki na 
odpady niebieskie 60l 

LDPE, rolka 50 szt

8,00 1 600,00 1 968,00

24.

worki na śmieci kolor zielony 60l x 50 szt. w rolce - LDPE grubość foli 
minimum 20μm - do segregacji odpadów

rolka 200

Centrum Zaopatrzenia 
Arkady Arkadiusz 

Przystawko, worki na 
odpady zielone 60l 
LDPE, rolka 50 szt

8,00 1 600,00 1 968,00

DOZOWNIKI, POJEMNIKI
Dozownik mydła w płynie:   
- pojemność zbiornika min. 500 ml   
- mydło uzupełniane z kanistra
- okienko do kontroli poziomu mydła     
- wykonany z tworzywa ABS   
- zamykany na kluczyk plastikowy
Dozownik mydła w płynie:   
- pojemność zbiornika min. 1000 ml   
- mydło uzupełniane z kanistra
- okienko do kontroli poziomu mydła     
- wykonany z tworzywa ABS   
- zamykany na kluczyk plastikowy
Dozownik mydła w płynie:   
- pojemność zbiornika 1000 ml   
- mydło uzupełniane z kanistra
- okienko do kontroli poziomu mydła     
- wykonany ze stali nierdzewnej, szczotkowanej - wykończenie matowe   
- zamknięcie - zamek i kluczyk plastikowy
- system zawór niekapek

25. szt. 20

26. szt. 20

27. szt. 10

Impel Delivery Sp. z o.o. 
Dozownik do mydła w 
płynie poj. 0,5l, Celan 

Pro

40,00 800,00

Impel Delivery Sp. z o.o. 
Dozownik do mydła w 

płynie poj. 1l, Celan Pro

Faneco Sp. z o.o. 
dozownik mydła 1l GEO 

300,00 3 000,00

50,00 1 000,00

984,00

1 230,00

3 690,00



- przycisk ergonomiczny
- wymiary: wys. 250 mm, szer. 126 mm, głębok. 110 mm 
Pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe typu "Z":
- pojemność do 250 szt.
- okienko do kontroli ilości ręczników w pojemniku
- wykonany z tworzywa ABS
- zamykany na kluczyk plastikowy
- na wymiar ręczników 25x23
Pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe typu "Z":
- pojemność do 500 szt.
- okienko do kontroli ilości ręczników w pojemniku
- wykonany z tworzywa ABS
- zamykany na kluczyk plastikowy
- na wymiar ręczników 25x23
Pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe typu "Z":
- pojemność do 600 szt.
- okienko do kontroli ilości ręczników w pojemniku
- wykonany ze stali nierdzewnej, szczotkowanej - wykończenie matowe   
- zamknięcie - zamek i kluczyk metalowy
- wymiary: wys. 265 mm, szer. 255 mm, głębok. 115 mm 
Pojemnik na papier toaletowy:
- do papieru o max  Ø rolki 20 cm
- okienko do kontroli ilości papieru w pojemniku
- wykonany z tworzywa ABS
- zamykany na kluczyk plastikowy
- do papieru toaletowego z poz. 3 i 4
Pojemnik na papier toaletowy:
- do papieru rolka Ø 18-23 cm
- okienko do kontroli ilości papieru w pojemniku
- wykonany ze stali nierdzewnej, szczotkowanej - wykończenie matowe   
- zamknięcie - zamek i kluczyk plastikowy
- wymiary: wys. 290 mm, szer. 268 mm, głębok. 130 mm 
- do papieru toaletowego z poz. 3 i 4
Pojemnik na ręczniki papierowe w rolkach mini:
- umieszczony w podstawie pojemnika reduktor nie pozwala na samoistne 
wypadanie papieru, jednak papier w otworze (wyciągany ze środka rolki) 
jest łatwo dostępny                       
- wykonany z tworzywa ABS
- zamykany na kluczyk plastikowy
- do ręcznika papierowego z poz. 9
Pojemnik na ręczniki papierowe w rolkach mini:
- umieszczony w podstawie pojemnika reduktor nie pozwala na samoistne 
wypadanie papieru, jednak papier w otworze (wyciągany ze środka rolki) 
jest łatwo dostępny                       
- wykonany ze stali nierdzewnej, szczotkowanej - wykończenie matowe   
- zamknięcie - zamek i kluczyk metalowy
- wymiary: wys. 310 mm, szer. 170 mm, głębok. 160 mm 
- do ręcznika papierowego z poz. 9
Podajnik mechaniczny ręczników papierowych w rolkach maxi:
- podajnik typu MERIDA Solid Cut, symbol CJB303
- do papieru o szer. rolki 20 cm i Ø rolki do 19,5cm
- wykonany z tworzywa ABS
- zamykany na kluczyk
- do ręcznika papierowego z poz. 12 i 13

292 775,00 zł 360 113,25 zł

NETTO BRUTTO

/data i podpis Wykonawcy/ 

ŁĄCZNA WARTOŚĆ w zł

…………………………………………..

15

…………………………………………..
/pieczęć Wykonawcy/

35. szt. 20

32. szt. 20

33. szt. 10

28. szt. 15

29. szt.

34. szt. 10

30. szt. 5

31. szt. 60

1 750,00

Oguzhan plastik 
pojemnik na ręczniki 

składane Maxi
50,00 750,00

QTS podajnik ręczników 
składanych Mini

40,00 600,00

500,00

450,00 4 500,00

Faneco Sp. z o.o. Spółka 
komandytowa, 

Pojemnik na ręczniki w 
roli Faneco Mini Hit

Impel Delivery Sp. z o.o. 
pojemnik na papier 
toaletowy Jumbo

40,00

6 000,00

Impel Delivery Sp. z o.o. 
Pojemnik na ręcnziki w 

roli Clean Pro
50,00

2 400,00

5 412,00

2 952,00

7 380,00

615,00

2 152,50

5 535,00

922,50

Faneco/
Podajnik zz

stal/mat Luna
350,00

Merida Sp. z o.o. 
Podajnik Solid CUT

220,00 4 400,00

Faneco 
Podajnik
papieru

stal/mat GEO

300,00

738,00
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