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 Opis przedmiotu zamówienia
Zakup oraz dostawa środków do utrzymania czystości, higienicznych oraz pielęgnacyjnych do
Żłobka Samorządowego w Hajnówce

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zakup oraz dostawę 23 zestawów środków do utrzymania
czystości,  higienicznych  oraz  pielęgnacyjnych  do  Żłobka  Samorządowego  w  Hajnówce  przy
ul. Armii Krajowej 24, zgodnie z opisem przedstawionym w poniższej tabeli. Środki, wymienione
w tabeli,  muszą  posiadać  aktualną  datę  ważności  (obejmującą  okres  minimum 1 roku od dnia
dostarczenia  danej  dostawy),  odpowiednie  atesty,  certyfikaty  oraz  być  odpowiednie  do
zastosowania w pomieszczeniach, w których przebywają dzieci w wieku żłobkowym. Zamówienie
będzie realizowane cyklicznie, przez 20 miesięcy, w okresie od maja 2019 r. do grudnia 2020 roku,
raz w miesiącu, z tym, że w maju 2019 r. należy dostarczyć trzy zestawy środków, a w grudniu
2020 roku dwa zestawy środków. Termin realizacji pierwszej dostawy (maj 2019 roku) nie może
być dłuższy niż 30 dni od zawarcia umowy, a każdej kolejnej, począwszy od czerwca 2019 r., do
końca danego miesiąca. 

Każdy z 23 zestawów środków do utrzymania czystości, higienicznych oraz pielęgnacyjnych do
Żłobka Samorządowego w Hajnówce składa się z następujących elementów:

Lp. Nazwa towaru Opis ilość

1. Środki czystości

Sól do zmywarki (tabletki solne do uzdatniania wody) 5 kg 1 szt.

Płyn do zmywarki (zestaw: płyn do maszynowego mycia 
oraz płyn do nabłyszczania - po 5 l każdy)

1 zestaw

Płyny do mycia podłóg 5 l 1 szt.

Płyny do mycia szyb 5 l 1 szt.

Płyny do mycia naczyń 5 l 1 szt.

Płyn do fug 2 l 1 szt.

Ściereczki do mebli (wykonane z mikrofibry, wymiary 1 
sztuki +/- 5 cm (dł/szer): 30/30cm ) zestaw 24 szt.

1 zestaw

Ściereczki nawilżone uniwersalne (120 szt. w opakowaniu) 2 szt.

2. 
Środki

higieniczne i
pielęgnacyjne

Mydła w płynie dla dzieci 5 l 1 szt.

Mydło w płynie antybakteryjne 5 l 1 szt.

Chusteczki wilgotne dla dzieci (Testowane 
dermatologicznie, odpowiednie dla delikatnej skóry 
dziecka)

4
opakowania

(min. 60
chusteczek w
opakowaniu)

Ręcznik papierowy (biały, minimum 2 warstwowy o 
długości minimum 110 metrów) 12 rolek

3 szt.

Papier toaletowy (biały, minimum 2 warstwowy o długości 
minimum 100 listków) 24 rolki

5 szt.


