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Opis przedmiotu zamówienia  

 

Opis przedmiotu zamówienia 

I. Zakres  zamówienia  

1.1 „Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów chemicznych na potrzeby Instytutu 

Badań Edukacyjnych”.  

1.2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania zamówionych artykułów chemicznych własnym 

transportem (koszt transportu po stronie Wykonawcy) oraz wniesienie ich do pomieszczenia 

wskazanego przez Zamawiającego przy ul. Górczewskiej 8 w Warszawie.  

1.3. Częstotliwość składanych zamówień: Zamawiający będzie składał zlecenia na Artykuły 

sukcesywnie, w miarę potrzeb, przy czym wartość jednorazowego zlecenia będzie oscylować wokół 

kwoty 1 000, 00 zł.  

1.4. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia  materiałów chemicznych w zakresie określonym 

przez Zamawiającego w zamówieniu w terminie 3 dni robocze od dnia złożenia zamówienia. 

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 

Lp. Nazwa materiałów biurowych 

 
Ilość 

zamówienia 
ilościowego 

Rodzaj 
wymiaru 

ilościowego 

1 

Papier toaletowy w roli biały, miękki, celuloza 100%, 
dwuwarstwowy, perforowany, odporny na rozdarcia, wydajny i 

ekonomiczyny, certyfikat EU, średnica jednej rolki - minimum 19 
cm  szerokość papieru  - minimum 9,7 cm; długość rolki - 

minimum 170 m; kolor biały - makulatura; opakowanie co 
najmniej 12 rolek. 

120 op./12 szt. 

2 
Ręcznik papierowy typu ZZ biały, celuloza, miękki, minimum 2  
warstwy, wodoutrwalone, wymiary listka 21x24 cm, w kartonie  

20 bind po 150 listków, 1 op. 3000 szt. 
200 op./3000 szt. 

3 
Serwetki o wymiarach 33 cm x 33 cm (+/- 10%) co najmniej 2 
warstwowe, gramatura co najmniej 16,5 g/m2, w kolorze , w 

opakowaniu co najmniej 250 szt. różne kolory 
5 op./250 szt. 

4 
Tabletki  do zmywarek 3 w 1, przeznaczone do maszynowego 

mycia naczyń,  wydajne w miękkiej i twardej wodzie, 
opakowanie co najmniej 180 szt 

5 op./180 szt. 



 

5 

Sól ochronna do zmywarek w opakowaniach o wadze co 
najmniej 1,5 kg o silnym i skutecznym działaniu w zwalczaniu 

szkodliwego osadu z kamienia we wnętrzu zmywarki, a także na 
dyszach i wężach. Sól zmiękcza wodę, nie pozostawiając 

zacieków. 

5 op./1,5 kg 

6 

Płyn nabłyszczający do zmywarek, opakowanie co najmniej 750 
ml. Płyn nabłyszczający jest przeznaczony do płukania i 

nabłyszczania w zmywarkach automatycznych. Dzięki właściwie 
dobranym składnikom i zawartości kwasku cytrynowego płyn 

sprawia, że myte naczynia wysychają bez plam i zacieków. 

5 op./750 ml 

7 Odświeżacz do zmywarek 1 op./ 8,5 g  4 op./8,5 g 

8 
Płyn do czyszczenia zmywarek  250 ml. Dwufazowa formuła 

usuwająca ukryty brud i kamień  
4 szt./250 m. 

9 

Mydło w płynie, białe, gęste, pH neutralne, przebadane 
dermatologicznie, posiadające własności nawiliżające i 

natłuszczające, opakowanie kanister plastikowy o pojemności co 
najmniej 5 l.  

60 op/5l. 

10 

Płyn do mycia naczyń szklanych, porcelanowych, plastikowych i 
metalowych, nie pozostawiającyc smug, nadający połysk bez 

konieczności wycierania do sucha, skutecznie usuwający tłuszcz 
i zabrudzenia, produkt sprawdzający się zarówno w zimnej jak i 
ciepłej wodzie, łagodny dla dłoni, doskonale oczyszcza różnego 

rodzaju zabrudzenia, jednocześnie nie pozostawiając zacieków a 
naczyniach.  Dostępny w dużym, wydajnym opakowaniu 

uzupełniającym o pojemności 5 litrów, atest PZH, stężenie 50-
100 ml na 10 l wody, zapach miętowy, cytrynowy,  

40 op./5l 

11 

Płyn do mycia naczyń szklanych, porcelanowych, plastikowych i 
metalowych, nie pozostawiającyc smug, nadający połysk bez 

konieczności wycierania do sucha, skutecznie usuwający tłuszcz 
i zabrudzenia, produkt sprawdzający się zarówno w zimnej jak i 
ciepłej wodzie, pH  około 9, stężenie 50-100 ml na 10 l wody, 

ulega biodegradacji, opakowanie 450 ml  

30 op./450 ml 

12 
Gąbka do zmywania o wymiarach co najmniej  9x7x3 cm i co 

najwyżej 10x7x3 cm, opakowanie co najmniej 5 szt. 
50 op./5 szt. 

13 
Ściereczki  z mikrofibry uniwersalna, wysokiej jakości ścierki z 
mikrofibry do codziennego użytku, wytrzymałe, wymiar 30x30 

cm  1 szt. różne kolory 
40 szt. 

14 
Chusteczki higieniczne, dwuwarstwowe w pudełku opakowanie 

co najmniej 100 szt. 
50 op./100 szt. 

15 
Worki na odpady, pojemność 60 litrów, z folii LDPE, cięte, 

opakowanie co najmniej 10 szt. 
1 op./10 szt. 

16 
Odkamieniacz do czajników. Skład: kwasy organiczne, 

nieszkodliwe inhibitory korozji. Atest PZH lub inny 
zapewniający bezpieczeństwo. Opakowanie 50 g. 

30 szt./50 g 



 

17 
Serwetki ażurowe z papieru, okrągłe, średnica 26 cm (+/- 10%), 

opakowanie co najmniej 100 szt. 
10 op./ 100 szt. 

18 

Zestaw szczotka z szufelką do sprzątania: szczotka do 
podmiatania śmieci, szufelka szczelnie przylega do podłogi 

dzięki gumowej uszczelce z trwałego tworzywa. Kolor zielono-
srebrny, szufelka + zmiotka, 1 op. 

3 op. 

19 

ODŚWIEŻACZ POWIETRZA W AEROZOLU, SPRAY 300ML, 
skuteczne i szybkie odświeżenie pomieszczeń 

łącząc 5 w 1: eliminuje nieprzyjemne zapachy, odświeża 
powietrze, działa natychmiastowo, wysokiej jakości zapach 

charakteryzujący się długotrwałą świeżością 
zapach: owoców cytrusowych 

opakowanie: 300ml 
jednostka sprzedaży: 1sztuka. 

50 szt./300 ml 

20 
Wkład do pisuaru zapachowy, łatwy i dopasowuje się do 

kształtu pisuaru, dobrej jakości długo utrzymuje zapach, różne 
zapachy:1 sztuka 

50  szt. 

 

III. Termin wykonania zamówienia  

Termin realizacji zamówienia: 12 miesiące od daty podpisania umowy  

IV. Podstawa płatności 

Podstawą płatności za wykonaną usługę jest faktura VAT. Faktura będzie wystawiona na 

podstawie zleconego i zrealizowanego zamówienia.  

Płatności za usługę dokonywane będą przelewem na wskazany rachunek Wykonawcy w 

terminie 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury . 

 


