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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

Flesz Sp.z 
o.o.      
Papier 
toal.1w 50mb 
biały

0,69 1 380,00 1 697,40

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.Lewandow
ski/ Papier 
toal Bunny 
2w biały 
68mb 
banderola

1,07 4 280,00 5 264,40

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

Flesz Sp.z 
o.o. Papier 
toal.Jumbo 
biały 2w

2,40 14 400,00 17 712,00

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 25 000

Flesz Sp.z 
o.o. Papier 
toal.Jumbo 
szary

1,15 28 750,00 35 362,50

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

Flesz Sp.z 
o.o. Ręczniki 
składane 
zielone 4000

24,50 12 250,00 15 067,50

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

Flesz Sp.z 
o.o. Ręczniki 
składane 
4000 białe

35,00 10 500,00 12 915,00

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 200

Merida, 
Ręczniki 

składane 3w 
2700 no clog

95,00 19 000,00 23 370,00

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 200

Flesz/ 
Ręczniki 
składane 
3200 2w 

białe 21x23

34,00 6 800,00 8 364,00

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 4 000

Flesz Sp.z 
o.o. Ręcznik 
w roli mini 
szary

1,46 5 840,00 7 183,20

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 1 500

Flesz Sp.z 
o.o. Ręcznik 
kuchenny 
Bratek

0,80 1 200,00 1 476,00

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 1 200

Flesz Sp.z 
o.o. Ręcznik 
Perfect 2w 
mini celuloza

3,47 4 164,00 5 121,72

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 11 rolek w kartonie.

karton 250

Flesz Sp.z 
o.o. Ręcznik 
Auto 1w 
zielony

66,00 16 500,00 20 295,00
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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 11 rolek w kartonie.

karton 200

Flesz Sp.z 
o.o. Ręcznik 
Auto 1w 
biały

76,45 15 290,00 18 806,70

WORKI NA ŚMIECI

14.
worki na śmieci kolor czarny 7l x 50 szt. w rolce - HDPE grubość folii 
minimum 6μm rolka 50

Vecopak/ 
Worki 7l HD 
a'50 czarne

1,77 88,50 108,86

15.

worki na śmieci kolor czarny 20l x 50 szt. w rolce - HDPE grubość folii 
minimum 6μm rolka 600

Vecopak/ 
Worki 20l 
HD a'50 
czarne

1,22 732,00 900,36

16.

worki na śmieci kolor czarny 35l x 50 szt. w rolce - LDPE grubość folii 
minimum 14μm rolka 2 500

Vecopak/ 
Worki 35l 
LD a'50 
czarne

2,61 6 525,00 8 025,75

17.

worki na śmieci kolor niebieski 35l x 50 szt. w rolce - LDPE grubość folii 
minimum 14μm rolka 700

EkoSell/ 
Worki 35l 
LD a'50 
niebieskie

2,79 1 953,00 2 402,19

18.

worki na śmieci kolor czarny 60-70l x 50 szt. w rolce - LDPE grubość folii 
minimum 16μm rolka 2 500

EkoSell/ 
Worki 60l 
LD a'50 
czarne

3,70 9 250,00 11 377,50

19.

worki na śmieci kolor niebieski 60-70l x 50 szt. w rolce - LDPE grubość 
folii minimum 16μm rolka 800

EkoSell/ 
Worki 60l 
LD a'50 
niebieskie

4,15 3 320,00 4 083,60

20.

worki na śmieci kolor czarny 120l x 25 szt. w rolce - LDPE grubość foli 
minimum 20μm rolka 2 000

EkoSell/  
Worki 120l 
LD a'25 
czarne

3,81 7 620,00 9 372,60

21.

worki na śmieci kolor czarny 160l x 25 szt. w rolce - LDPE grubość foli 
minimum 30μm rolka 1 000

EkoSell/ 
Worki 160l 
LD a'25 
czarne

6,00 6 000,00 7 380,00

22.

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

rolka 200

EkoSell/ 
Worki LD 
60l a'50 żółte 
do segregacji

4,15 830,00 1 020,90

23.

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

rolka 200

EkoSell/ 
Worki LD 
60l a'50 
niebieskie do 
segregacji

4,15 830,00 1 020,90

24.

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

rolka 200

EkoSell/ 
Worki LD 
60l a'50 
zielone do 
segregacji

4,15 830,00 1 020,90

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     

25. szt. 20

26. szt. 20

27. szt. 10

19,90 398,00

238,00 2 380,00

23,00 460,00 565,80

2 927,40

489,54

Oguzhan 
Plastik 
Dozownik 
mydła w 
płynie 0,5l 
biały

Oguzhan 
Plastik 
Dozownik 
mydła w 
płynie 1L



- wykonany ze stali nierdzewnej, szczotkowanej - wykończenie matowe   
- zamknięcie - zamek i kluczyk plastikowy
- system zawór niekapek
- 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 mechanicznyręczników 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

########## 239 035,13
NETTO BRUTTO

/data i podpis Wykonawcy/ 

ŁĄCZNA WARTOŚĆ w zł

…………………………………………..

15

27.

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

szt. 10

35. szt. 20

32. szt. 20

33. szt. 10

28. szt. 15

29. szt.

34. szt. 10

30. szt. 5

31. szt. 60 26,50

5 100,00

34,70

1 590,00

1 045,00

238,00 2 380,00

27,50 412,50

27,50 412,50

347,00

88,00 880,00
Faneco/ 
Podajnik 

ręczników 
mini stal/mat 

HIT
importer 
Flesz/ 
Podajnik 
machaniczny 
ręczników w 
rolkach maxi

2 927,40

507,38

3 665,40

1 955,70

6 273,00

426,81

1 285,35

1 082,40

507,38

209,00

149,00 2 980,00

255,00

QTS 
Podajnik 
ręczników 
składanych 
mini

Faneco/ 
Podajnik zz 

stal/mat Luna

Oguzhan 
Plastik 
Podajnik 
ręczników 
składanych 
maxi

Oguzhan 
Plastik 
Podajnik 
ręczników w 
roli mini

Oguzhan 
Plastik 
Podajnik 
papieru 
toaletowego 
jumbo

Faneco/ 
Dozownik 1l 
stal mat GEO

Faneco/ 
Podajnik 
papieru 

stal/mat GEO
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