
Lp. Czynność / materiał
Jednostka 

miary
Ilość Charaktrystyka preparatu

 Cena 
jednostkowa 
netto za j.m. 

Wartość netto 
[kol.4*kol.6]

VAT (%)
Wartość brutto 
[kol. (7*8)+7]

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1.
Dezynfekcja powierzchni 

klawiatury domofonu 
cyfrowego

szt 1

Preparat  alkoholowy oparty o etanol /izopropanol (61-70%) 
przeznaczony do dezynfekcji małych powierzchni i miejsc 
trudno dostępnych, o pH ok. 7. Posiadający opinie 
użytkowe. Czas działania: B , V (HBV, HIV,HCV,  Rota-, 
Korona-) –  do 1 minuty

              0,15 zł                   0,15 zł 8%                       0,16 zł 

2.
Dezynfekcja powierzchni okuć 

drzwiowych
szt 2

Preparat  alkoholowy oparty o etanol /izopropanol (61-70%) 
przeznaczony do dezynfekcji małych powierzchni i miejsc 
trudno dostępnych, o pH ok. 7. Posiadający opinie 
użytkowe. Czas działania: B , V (HBV, HIV,HCV,  Rota-, 
Korona-) –  do 1 minuty

              0,10 zł                   0,20 zł 8%                       0,22 zł 

3.
Dezynfekcja powierzchni 

skrzynek pocztowych
szt 33

Preparat  alkoholowy oparty o etanol /izopropanol (61-70%) 
przeznaczony do dezynfekcji małych powierzchni i miejsc 
trudno dostępnych, o pH ok. 7. Posiadający opinie 
użytkowe. Czas działania: B , V (HBV, HIV,HCV,  Rota-, 
Korona-) –  do 1 minuty

              0,05 zł                   1,65 zł 8%                       1,78 zł 

4.
Dezynfekcja powierzchni 
poręczy (1kondygnacja)

mb 60

Preparat  alkoholowy oparty o etanol /izopropanol (61-70%) 
przeznaczony do dezynfekcji małych powierzchni i miejsc 
trudno dostępnych, o pH ok. 7. Posiadający opinie 
użytkowe. Czas działania: B , V (HBV, HIV,HCV,  Rota-, 
Korona-) –  do 1 minuty

              0,05 zł                   3,00 zł 8%                       3,24 zł 

5.

Preparat  alkoholowy oparty o 
etanol /izopropanol (61-70%) 
przeznaczony do dezynfekcji 
małych powierzchni i miejsc 
trudno dostępnych, o pH ok. 7. 
Posiadający opinie użytkowe. 
Czas działania: B , V (HBV, 
HIV,HCV,  Rota-, Korona-) –  
do 1 minuty

LITR 0,178            100,00 zł                 17,80 zł                     17,80 zł 

6. SUMA                 22,80 zł 8%                     24,62 zł 
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