
 

 

Załącznik nr 3 do Umowy 

   

PROTOKÓŁ ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

dot. sukcesywnej dostawy artykułów chemicznych dla Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o.  

z siedzibą w Poznaniu w roku ……. 

na podstawie umowy z dnia …………. 

 

Lp. Nazwa asortymentu 
Opis Przedmiotu Zamówienia określenie cech jakościowych 

asortymentu 
Jedn. 
miary 

Dostarczona 
ilość  

1.  worki na śmieci 
worki jednorazowe z tworzywa sztucznego, o grubości folii 7 
mikronów, 35 l., pakowane po 25 szt. w rolce 

opak.  

2.  worki na śmieci 
worki jednorazowe z tworzywa sztucznego, o grubości folii 20 
mikronów, 60 l., pakowane po 10 szt. w rolce 

opak.  

3.  worki na śmieci 
worki jednorazowe z tworzywa sztucznego, o grubości folii 35 
mikronów, 120 l., pakowane po 10 szt. w rolce 

opak.  

4.  
worki na śmieci ( do 
odpadów 
segregowanych) 

worki jednorazowe z tworzywa sztucznego, o grubości folii 35 
mikronów, 120 l., pakowane po 10 szt. w rolce, w kolorze żółtym 
z napisem tworzywo sztuczne + metal 

opak. 

 

worki jednorazowe z tworzywa sztucznego, o grubości folii 35 
mikronów, 120 l., pakowane po 10 szt. w rolce, w kolorze 
zielonym z napisem szkło 

 

worki jednorazowe z tworzywa sztucznego, o grubości folii 35 
mikronów, 120 l., pakowane po 10 szt. w rolce, w kolorze 
niebieskim z napisem papier 

 

5.  
zmywak kuchenny/ 
gąbka 

dwustronna (z jednej strony gąbka, z drugiej powierzchnia 
usztywniona służąca do szorowania- usuwania silniejszych 

opak.  



 

 

zabrudzeń), o wymiarach (10 X 4 X 2) cm (+/-) 2 cm pakowane po 
10 szt. 

6.  ściereczka uniwersalna 

przeznaczona do mycia wszelkich powierzchni zmywalnych 
takich jak blaty, lustra, szyby, meble biurowe i sprzęty 
komputerowe; ściereczka zapewnia wysoki komfort mycia 
zarówno na mokro, jak i na sucho, wymiary: (30 X 40) cm (+/- 5 
cm), skład: 60-70% wiskoza, 20% polipropylen, 10-20% poliester, 
pakowane po 10 szt. 

opak.  

7.  ściereczka z mikrofibry 

przeznaczona do mycia wszelkich powierzchni zmywalnych 
takich jak blaty, lustra, szyby, meble biurowe i sprzęty 
komputerowe; ściereczka zapewnia wysoki komfort mycia 
zarówno na mokro, jaki i na sucho, wymiary: (35 X 35) cm (+/- 
5cm), skład: poliamid 30-30%, poliester 70-80%, pakowane po 5 
szt. 

opak.  

8.  
mop płaski z 
zakładkami 

wykonany z przędzy bawełnianej, z zakładkami, wymiary: (35 X 
14) cm (+/-) 2 cm, wzmocniony materiał bazowy mopa, 
mocowany do stelaża za pomocą zakładek 

szt.  

9.  
rękawiczki 
jednorazowe 

wykonane z naturalnego lateksu, bezpudrowe, rozmiar M, 
pakowane po 100 szt. 

opak.  

10.  
żel do WC, czyszcząco- 
dezynfekujący 

usuwający kamień i dezynfekujący toalety, bardzo gęsty, 
utrzymujący się na ściankach toalety, działający również poniżej 
linii wody, pojemność 750 ml. 

szt.  

11.  
płyn/ balsam do 
naczyń 

posiadający bardzo dobre właściwości myjące oraz wysoką 
zdolność do emulgowania tłuszczów, płyn nie pozostawiający 
zacieków na umytych powierzchniach, nadający im połysk bez 
konieczności wycierania do sucha, pojemność 1 l. 

szt.  

12.  płyn do mycia szyb 

ze spryskiwaczem, usuwający wszystkie zabrudzenia, także 
tłuste, nie pozostawiający smug, przeznaczony do czyszczenia 
szklanych powierzchni (szyb, luster, okien), zawierający alkohol i 
formułę Shine&Protection, różne zapachy, pojemność 500 ml. 

szt.  

13.  
płyn do pielęgnacji  
i mycia podłóg 
wykonanych z płytek 

skutecznie usuwający brud, pozostawiający połysk na umytych 
powierzchniach, tworzy ochronną warstwę powodując mniejszą 
ilość osadzania się brudu różne zapachy, pojemność 500 ml. 

szt.  



 

 

14.  
płyn do czyszczenia 
mocnych zabrudzeń 

spray na kamień skutecznie  usuwający wszelkie zabrudzeniami 
w łazience, w tym osady z kamienia,  usuwający 100% zabrudzeń, 
pozostawiający powierzchnie czyste i błyszczące, pojemność 
powyżej 400 ml. 

szt.  

15.  
kostka do WC + 
zawieszka 

4 - funkcyjna formuła, zapewniająca długotrwałą świeżość, 
zapobiegająca osadzaniu się kamienia, zawierająca aktywny tlen, 
różne zapachy, pojemność 50 g, 

szt.  

16.  mydło w płynie do rąk 
 posiadające właściwości- myjąco- pielęgnujące, zawierające 
pochodne lanoliny i inne substancje zapobiegające wysuszaniu 
skóry, różne zapachy, pojemność 300 ml. 

szt.  

17.  odkamieniacz 
usuwający osad wapienny z małych urządzeń domowych, thj,j 
m.in. czajniki, czajniki elektryczne, ekspresy przelewowe, 
ekspresy ciśnieniowe, pojemność 50 g. 

opak.  

18.  
Pianka do czyszczenia 
dywanów i wykładziny 

usuwająca zabrudzenia, chroniąca powierzchnię włosia, 
pojemność 600 ml. 

szt.  

19.  aerozol do mebli 

 do stosowania na różnych powierzchniach (metal, drewno, 
szkło, plastik, sprzęt RTV) - usuwający kurz oraz delikatnie 
czyszczący  codzienne zabrudzenia, nadający połysk bez smug, w 
różnych wariantach zapachowych, pojemność 400 ml. 

szt.  

20.  odświeżacz powietrza 

formuła, która nie jest oparta na wodzie, (skutecznie 
neutralizująca i pochłaniaja nieprzyjemne zapachy, nie 
pozostawiając wilgotnej mgiełki, tzw. Suchy odświeżacz 
powietrza), różne zapachy, pojemność 200 ml. 

szt.  

21.  
ręczniczki do 
podajnika 

miękki, biały, chłonny, 2 warstwowy, o wymiarach: (25 X 23) cm 
lub (24 X 22) cm 

opak.  

22.  ręczniczki w rolce 
miękki, biały, chłonny, 3 warstwowy, o wymiarach 20 cm 
szerokości i 70 m długości 

szt.  

23.  papier toaletowy 
miękki, biały z dopuszczalnymi wzorami graficznymi, 3 
warstwowy, chłonny, super wytrzymały, o wymiarach (9,5 X 12,5) 
cm (+/- 1,5 cm), pakowane po 10 rolek 

opak.  

24.  serwetki dekoracyjne 
miękkie, białe lub kremowe, 3 warstwowe, chłonne, wytrzymałe, 
o wymiarach (33 X 33) cm (+/- 2cm), pakowane po 20 szt. 

opak.  



 

 

25.  tabletki do zmywarki 
multifunkcyjne - nabłyszczanie, zmiękczanie wody, czyszczenie, 
zawiera aktywne substancje odpowiedzialne za usuwanie 
barwnych zabrudzeń, opakowanie 50 szt. 

opak.  

26.  sól do zmywarki 
zmiękczająca wodę i zapobiegająca osadzaniu się kamienia, 
opakowanie o pojemności 2 kg. 

opak.  

27.  
  

płyn do nabłyszczania 
charakteryzujący się skutecznością oraz  usuwający brud, 
nadający  połysk, pojemność 400 ml. 

szt.  
 

28.  płyn do czyszczenia 
poprawiający działanie zmywarki, poprzez usuwanie tłuszczu, 
kamienia oraz wszelkich zabrudzeń, , skutecznie  oczyszczający, 
przywracający świeży i delikatny zapach, pojemność 250 ml. 

szt.  

29.  kosz biurowy 
okrągły, metalowy, o fakturze siatki, wymiary średnicy 30 cm (+/- 
2 cm), wysokość 35 cm (+/- 2 cm), o pojemności 10 l. 

szt.  

30.  
szczotki z pojemnikiem 
do WC 

twarde szczotki, wytrzymała rączka, z tworzywa sztucznego szt.  

     

31.  kosz z pokrywką wymiary: (25 X 25 X 45 cm.) (+/- 3 cm.), z tworzywa sztucznego szt.  

 


