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Raport oferty
Postępowanie: Dostawa środkówczystości i dezynfekcji dla Małopolskiego Centralnego
Laboratorium Prądka Gruźlicy (ID 562537) (1)

Data złożenia oferty: 2022-01-30 18:50:29

 
 
Wykonawca
Nazwa firmy: P.U.H. DEOBOX Zbigniew Stępień
NIP: 8131002328
Adres: ,
Imię i nazwisko: - -
Numer telefonu: 48603665979
Adres e-mail: deobox@op.pl

Zamawiający
Nazwa firmy: Krakowski Szpital Specjalistyczny
im. Jana Pawła II
Oddział: -
NIP: PL6771694570
Adres: ul. Prądnicka 80, 31- 202 Kraków
Imię i nazwisko: Stanisław Niemiec

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis Ilość /
JM

Cena
netto /

JM
Wartość netto VAT Waluta

Pliki
dołączone

przez
wykonawcę

1.
Preparat do
jednoczesnego mycia i
dezynfekcji powierzchni

Preparat do jednoczesnego mycia i
dezynfekcji powierzchni w obszarze
medycznym, nie zawierający aldehydów i
chloru. Szerokie spektrum działania
bakteriobójcze (łącznie z TBC),
prątkobójcze (w szczególności prątek
gruźlicy), grzybobójcze, wirusobójcze, w
tym HBV, HIV, BVDV, Vaccinia.
Posiadający silne właściwości myjące,
jednorazowa dezynfekcja. Opakowanie:
koncentrat 1L

35 l 39.00 1,365.00 8% PLN -

2.
Środek do dezynfekcji
powierzchni
zmywalnych

Tabletkowany, uniwersalny środek na
bazie aktywnego chloru przeznaczony do
dezynfekcji zmywalnych powierzchni w
placówkach służby zdrowia jak również
dezynfekcji przez zanurzenie, dezynfekcja
zmywalnych powierzchni
zanieczyszczonych substancjami
organicznymi.

3600
szt. 91.00 327,600.00 8% PLN -

3.
środek do codziennego
mycia sanitariatów i
łazienek

Delikatny środek do codziennego mycia
sanitariatów i łazienek. Bezpieczny dla
każdego rodzaju powierzchni, w tym
elementów emaliowanych, akrylowych,
chromowanych, niklowanych,
plastikowych. Skutecznie usuwający
typowe, napotykane w sanitariatach
zabrudzenia i osady. Pozostawiający
świeży zapach. Opakowanie 1L.

24 l 15.00 360.00 23% PLN -

https://platformazakupowa.pl/transakcja/562537
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4.

środek do czyszczenia
podłóg, do usuwania
starych warstw wosków
i polimerów
(doczyszczający).

Wysokoalkaliczny, wodorozcieńczalny,
niskopienny środek do czyszczenia
podłóg, do usuwania starych warstw
wosków i polimerów (doczyszczający).
Szybko usuwa resztki powłok i zastarzały
brud (m.in. ślady sadzy i gumy) z
wodoodpornych podłóg (PVC, kamień
sztuczny i naturalny). Możliwe stosowanie
w maszynach jednotarczowych i
automatach oraz do czyszczenia
ręcznego. Opakowanie 10 L

30 l 12.00 360.00 23% PLN -

5.
Chusteczki alkoholowe
przeznaczone do mycia
i szybkiej dezynfekcji

Chusteczki włókninowe 13x20 cm, 23
g/m2, alkoholowe przeznaczone do mycia
i szybkiej dezynfekcji nieinwazyjnych
wyrobów medycznych o przyjemnym
świeżym zapachu. Działające już od 30
sek. na bakterie, grzyby, prątki gruźlicy,
wirusy otoczkowe, Adeno, Rota.
Opakowanie: zamykana puszka
zawierająca 100 sztuk chusteczek.

12
opak. 35.00 420.00 8% PLN -

6. Ściereczki do ekranów
LCD/LED/TFT

Ściereczki do ekranów LCD/LED/TFT.
Wilgotne ściereczki czyszcząco-
dezynfekujące do sprzętów biurowych,
nasączone specjalnym roztworem
antystatycznym. Opakowanie dozujące
ok. 100 sztuk chusteczek.

1
opak. 20.00 20.00 23% PLN -

7. Płyn/żel czyszczący do
ekranów

Płyn/żel czyszczący do ekranów
zastosowanie: do ekranów
TFT/LCD/LED/Plasma, notebooków,
skanerów, filtrów i szklanych powierzchni
każdego rodzaju, nie pozostawia smug.
Opakowanie: 200ml + ściereczka z
mikrofibry.

2
opak. 15.00 30.00 23% PLN -

8. Mopy jednorazowe
Mopy jednorazowe, na stelaż 40 cm,
grube. Długość mopa 45 cm. Opakowanie:
50 sztuk.

120
opak. 490.00 58,800.00 23% PLN -

9. Ręczniki jednorazowy
TL

Ręczniki jednorazowy TL biały,
celulozowy, dwuwarstowy, klejony,,
wymiary ręcznika zz: 23 cm x 25 cm.
Opakowanie: Karton (1 karton = 20
bind=3000 sztuk).

48
opak. 60.00 2,880.00 23% PLN -

10.
Pojemniki na odpady
medyczne posiadające
atest PZH

Pojemniki na odpady medyczne
posiadające atest PZH • 2 L czerwony:
wysokość ok. 16 cm średnica górna ok. 16
cm średnica dolna ok. 12 cm

420
szt. 4.50 1,890.00 23% PLN -

11.
Pojemniki na odpady
medyczne posiadające
atest PZH

10 L czerwony 420
szt. 9.00 3,780.00 23% PLN -

12.
Pojemniki na odpady
medyczne posiadające
atest PZH

20 L czerwony 120
szt. 20.00 2,400.00 23% PLN -

13.
Pojemniki na odpady
medyczne posiadające
atest PZH

10 L żółty 24
szt. 10.00 240.00 23% PLN -

14. Worki foliowe na
odpady-wytrzymałe. Czerwone 120 L - super mocne 900

szt. 4.00 3,600.00 23% PLN -

15. Worki foliowe na
odpady-wytrzymałe. Czerwone 60 L 5000

szt. 3.00 15,000.00 23% PLN -

16. Worki foliowe na
odpady-wytrzymałe. Żółte 60 L 100

szt. 3.00 300.00 23% PLN -

17. Worki foliowe na
odpady-wytrzymałe. Niebieskie 60 L 100

szt. 3.00 300.00 23% PLN -

18. Worki foliowe na
odpady-wytrzymałe. Białe 60 L 100

szt. 3.00 300.00 23% PLN -
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19. płyn do ręcznego mycia
naczyń

Wydajny płyn do ręcznego mycia naczyń,
urządzeń i powierzchni kuchennych,
posiadający przyjemny, delikatny zapach.
Posiadający bardzo dobre właściwości
myjące oraz wysoką zdolność do
emulgowania tłuszczów. Pozostawia
naczynia czyste i lśniące nie zostawiając
smug i zacieków, ulega biodegradacji.
Opakowanie 1 L

60 l 6.00 360.00 23% PLN -

20. Proszek do szorowania
naczyń

Proszek do szorowania naczyń, usuwający
zaschnięty brud i tłuszcz z delikatnością
dla czyszczonych powierzchni. Nie rysuje
czyszczonych powierzchni. Opakowanie
500 g.

12
szt. 3.50 42.00 23% PLN -

21. Mleczko czyszczące

Mleczko czyszczące skutecznie usuwające
tłuszcz, lepki brud, przypalenia, naloty z
mydła, kamienia osadowego oraz rdzy.
Nie rysujące powierzchni. Możliwość
wykorzystania do czyszczenia zlewów,
kuchenek, naczyń emaliowanych,
umywalek, wanien, brodzików i innych
powierzchni. Nie pozostawia zacieków.
Nadaje długotrwały połysk czyszczonym
powierzchniom, ma przyjemny, delikatny
zapach. Opakowanie 1000g.

12
szt. 6.50 78.00 23% PLN -

22. papier toaletowy Wydajny, biały, miękki, papier toaletowy
pasujący do dozownika Tork SmartOne.

48
szt. 25.00 1,200.00 23% PLN -

23. Płyn do WC

Płyn do WC oraz do czyszczenia innych
powierzchni łazienkowych, zabija bakterie
chroniąc przed rozprzestrzenianiem się
drobnoustrojów. Zapobiega osadzaniu się
kamienia na ściankach toalety i wybiela
je. Preparat w postaci gęstego żelu,
efektywny, wydajny, pozostawiający
długotrwały, świeży zapach. Opakowanie
1250 ml.

12
szt. 12.00 144.00 8% PLN -

24. Kostka WC

Kostka WC skutecznie usuwająca siedliska
bakterii, umieszczona w koszyczku, dzięki
któremu optymalnie rozprowadzane są
składniki aktywne, o intensywnym,
odświeżającym zapachu, chroniąca przed
kamieniem. Przy każdym spłukaniu
pozostawia w toalecie czyszczącą pianę.

36
szt. 2.00 72.00 23% PLN -

25. Gąbka, zmywak
kuchenny

Gąbka, zmywak kuchenny. Opakowanie 5
sztuk.

24
opak. 3.00 72.00 23% PLN -

26. Ściereczki uniwersalne
do mycia, polerowania

Ściereczki uniwersalne do mycia,
polerowania, czyszczenia, usuwania
kurzu. Wyjątkowo trwałe, chłonne i
przyjemne w dotyku. Można ich używać
na sucho i mokro. Zastosowanie: do
czyszczenia i polerowania mebli, stołów i
blatów kuchennych, sprzętu
komputerowego i RTV oraz do wycierania
naczyń kuchennych, armatury
łazienkowej, umywalek, zlewozmywaków,
kuchenek, glazury itp. Rozmiar: -1 ścierka
32 x 38 cm. Gramatura 80g/m2* . Kolory:
żółty, niebieski różowy

5400
szt. 4.00 21,600.00 23% PLN -

27. Rękawice gospodarcze

Rękawice gospodarcze z przeznaczeniem
do prac domowych, sanitarnych,
wzmacniane, odporne na działanie silnych
detergentów. Miękkie, elastyczne,
odporne na przekłucia i rozdarcia, z
przedłużonym mankietem. Rozmiary S, M,
L.

24
kpl. 3.00 72.00 23% PLN -

28.
Pad do ręcznego
doczyszczania podłóg -
czarny

- 5 szt. 4.00 20.00 23% PLN -
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29. Pad do maszynowego
doczyszczania podłóg - 2 szt. 30.00 60.00 23% PLN -

30. Odświeżacz w żelu o
przyjemnym zapachu. - 12

szt. 5.00 60.00 23% PLN -

 

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Opis Propozycja/komentarz
wykonawcy

Pliki dołączone
przez

wykonawcę
1. Cena Wartość oferty - -

2. Warunki płatności Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej
faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" Akceptuję -

3. Termin realizacji 5 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić
wpisując "Akceptuję" Akceptuję -

4. Dodatkowe koszty
Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu,
po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując
"Akceptuję"

Akceptuję -

 
Komentarz i pliki do całej oferty:
Komentarz:
-
Załączniki:
-
Dodatkowe informacje:
Data złożenia oferty: 2022-01-30 18:50:29
 
Przypisy:
1) Link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/562537


