
Lp. Nazwa produktu Jedn. miary Ilość
Cena jedn. 

netto [PLN]

Wartość 

netto [PLN]
Vat [%]

Wartość 

brutto [PLN]

Nazwa 

producenta*

1.

Emalia olejno - ftalowa biała, op. 1 litr - wydajność min. 16 

m2/l, do malowania wewnątrz i na zewnątrz, dopuszczona do 

stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej i 

służby zdrowia
szt. 100

2.

Emalia olejno - ftalowa biała, op. 10 litrów - wydajność min. 16 

m2/l, do malowania wewnątrz i na zewnątrz, dopuszczona do 

stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej i 

służby zdrowia

szt. 300

3.

Emulsja akrylowa, op. 10 litrów - wydajność min. 10 m2/l, 

dopuszczona do stosowania

w pomieszczeniach użyteczności publicznej i służby zdrowia                    
szt. 100

4. Emulsja zewnętrzna biała, op. 10 litrów szt. 200

5.
Emulsja zewnętrza różny kolor (w zależności od potrzeb 

Zamawiającego), op. 5 litrów
szt. 100

6.

Emulsja wewnętrzna, op. 10 litrów, dopuszczona do 

stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej i 

służby zdrowia

szt. 100

7. Farba minia, op. 1 litr  litr 20

8. Farba podkładowa  litr 20

9.
Farba spray biała i czarna (w zależności od potrzeb 

Zamawiającego)
szt. 20

10.
Rozpuszczalnik op. 5 litrów, dopuszczony do stosowania w 

pomieszczeniach użyteczności publicznej i służby zdrowia
szt. 100

11.  Szpachla 80 mm ze stali nierdzewnej z rączką plastikową szt. 30

12. Szpachla 110 mm  ze stali nierdzewnej z rączka plastikową szt. 30

13. Skrobak malarski 110 mm szt. 50

14. Ostrza 18 mm, op. a’10 szt. op. 25

15. Nóż do tapet szt. 20

16. Pędzel angielski fi 50 szt. 20

17. Pędzel płaski krzywy 50 mm szt. 20

18. Gips budowlany op. 30 kg szt. 10

19. Gips szpachlowy op. 25 kg szt. 250

20.

Gładź gipsowa, op. 20 kg, czas dojrzewania 5 min - 10 min, 

czas zużycia do 2 godz., max grubość pierwszej warstwy 2 

mm

szt. 300

21.
Gładź szpachlowa, op. 20 kg, czas zużycia zaprawy 60 minut, 

wydajność około 1,5 kg/m²/1 mm
szt. 50

22.
Silikon sanitarny, op. 310 ml, różne kolory (w zależności od 

potrzeb Zamawiającego)
szt.

30

23. Silikon akrylowy biały, op. 310 ml szt. 40

24.

Klej montażowy do przyklejania elementów z drewna, metalu, 

ceramiki, szkła, sklejki i innych materiałów do różnych podłoży 

np. betonowych, cementowo - wapiennych, gipsowych, op. 310 

ml

szt. 10

25.

Zaprawa do klejenia płytek ceramicznych i gresowych, 

wysokoelastyczna, czas pracy około 5 godz., mrozoodporna, 

op. 25 kg

szt. 300

26.
Tynk maszynowy lekki  typu Knauf MP 75 lub równoważny, op. 

30 kg
szt. 75

27.

Preparat gruntujący do gruntowania podłoży nasiąkliwych, 

nadmiernie chłonnych i osłabionych, takich jak: beton, płyty g - 

k, tynki gipsowe, cementowe, nieotynkowane ściany

z wszelkiego rodzaju cegieł, bloczków, pustaków, wylewki 

betonowe i anhydrytowe, podłoża drewnopochodne, op. 5 

litrów, zużycie 0,05 kg - 0,2 kg/1 m2, rozpoczęcie prac po 2 

godz.

szt. 250

28. Wylewka samopoziomująca do wewnątrz budynków, op. 25 kg, 

zużycie 20 kg/1 m2/1 cm, grubość warstwy 25 mm - 60 mm

szt. 50

29. Zaprawa samopoziomująca na bazie cementu, op. 25 kg szt. 50

30.

Farba emulsyjna biała do malowania wewnętrznego typu RAL 

9001 lub równoważna, op. 10 litrów, wydajność min. 12 m2/l 

przy pierwszym malowaniu, krycie max. przy dwukrotnym 

malowaniu, nanoszenie 2 warstwy po 2 godz., dopuszczona do 

stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej i 

służby zdrowia

szt. 500

31.

Emalia olejno - ftalowa biała typu RAL 9001 lub równoważna, 

op. 10 litrów, wydajność min. 16 m2/l przy pierwszym 

malowaniu, krycie max. przy dwukrotnym malowaniu, czas 

schnięcia jednej warstwy do 12 godz., dopuszczona do 

stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej i 

służby zdrowia

szt. 300
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32.

Farba emulsyjna akrylowa zewnętrzna biała, op. 10 litrów, 

krycie przy max. dwukrotnym malowaniu, wydajność min. 8 

m2/l, dopuszczona do stosowania w pomieszczeniach 

użyteczności publicznej i służby zdrowia

szt. 5

33.

Emalia olejno - ftalowa czarna, wydajność min. 16 m2/l, do 

malowania drewna, materiałów drewnopochodnych, stali, 

elementów żeliwnych, do malowania wewnątrz i na zewnątrz, 

tynków zewnętrznych, o powłoce odpornej na wgniecenia i 

uderzenia, dopuszczona do stosowania w pomieszczeniach 

użyteczności publicznej i służby zdrowia

szt. 30

34.

Emalia olejno - ftalowa ciemny brąz, wydajność min. 16 m2/l, 

do malowania drewna, materiałów drewnopochodnych, stali, 

elementów żeliwnych, do malowania wewnątrz i na zewnątrz, 

tynków zewnętrznych, o powłoce odpornej na wgniecenia i 

uderzenia, dopuszczona do stosowania w pomieszczeniach 

użyteczności publicznej i służby zdrowia

szt. 30

35.

Emalia olejno - ftalowa żółta, wydajność min. 16 m2/l, do 

malowania drewna, materiałów drewnopochodnych, stali, 

elementów żeliwnych, do malowania wewnątrz i na zewnątrz, 

tynków zewnętrznych, o powłoce odpornej na wgniecenia i 

uderzenia, dopuszczona do stosowania w pomieszczeniach 

użyteczności publicznej i służby zdrowia

szt. 30

36.

Emalia olejno - ftalowa zielona, wydajność min. 16 m2/l, do 

malowania drewna, materiałów drewnopochodnych, stali, 

elementów żeliwnych, do malowania wewnątrz i na zewnątrz, 

tynków zewnętrznych, o powłoce odpornej na wgniecenia i 

uderzenia, dopuszczona do stosowania w pomieszczeniach 

użyteczności publicznej i służby zdrowia

szt. 30

37.

Emalia olejno - ftalowa popielaty, wydajność min. 16 m2/l, do 

malowania drewna, materiałów drewnopochodnych, stali, 

elementów żeliwnych, do malowania wewnątrz i na zewnątrz, 

tynków zewnętrznych, o powłoce odpornej na wgniecenia i 

uderzenia, dopuszczona do stosowania w pomieszczeniach 

użyteczności publicznej i służby zdrowia

szt. 30

38.

Farba emulsyjna biała do malowania łazienki i kuchni, 

zmywalna, oddychająca, op. 10 litrów, dopuszczona do 

stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej i 

służby zdrowia

szt. 30

39.

Emalia olejno - ftalowa gruntująca, op. 5 litrów,  wydajność 

przy jednej warstwie do 12 m2/l, nanoszenie drugiej warstwy 

po 6 godz.

szt. 50

40. Farba podkładowa do metalu tlenkowa szt. 20

41.

Bezpodkładowa farba na powierzchnie ocynkowane, stalowe, 

aluminiowe, miedziane, charakteryzująca się dużą 

przyczepnością, stosowana bezpośrednio na blachę 

ocynkowaną świeżą i wysezonowaną, odporna na warunki 

atmosferyczne, do wewnątrz i na zewnątrz, nanoszenie po 4 

godz., wydajność przy jednej warstwie do 8 m2/l

szt. 10

42.

Farba do podłoży betonowych i posadzek

w pomieszczeniach zamkniętych, odporna na ścieranie, 

wydajność min. 10 m2/l, krycie przy drugiej warstwie, 

nanoszenie drugiej warstwy po 1,5 godz., różne kolory (w 

zależności od potrzeb Zamawiającego)

szt. 20

43.

Farba antykorozyjna, do malowania elementów stalowych bez 

konieczności wcześniejszego stosowania farb podkładowych 

lub gruntujących, kolor młotkowy czarny i młotkowy srebrny

(w zależności od potrzeb Zamawiającego), op. 700 ml lub 800 

ml, wydajność przy jednej warstwie min. 7 m2/l, krycie przy 

dwóch warstwach

szt. 10

44.

Rozcieńczalnik niskozapachowy do emalii ftalowych typu ECO-

1 lub równoważny, równoważność: posiadanie jak najmniejszej 

toksyczności i uciążliwości zapachowej oraz zagrożenia dla 

środowiska, toksyczność i uciążliwość mniejsza niż przy 

rozpuszczalnikach ftalowych i olejnych, op. 500 ml

szt. 10

45. Benzyna ekstrakcyjna, op. 500 ml szt. 10

46.
Środek grzybobójczy do spryskiwania na tynk i beton, op. 500 

ml
szt. 20

47.

Zaprawa tynkarska do ręcznego wykonywania tynków kat. I, II, 

III, IV zewnętrznych i wewnętrznych, mrozoodporna, czas 

gotowości do pracy 4 godz., o wysokiej plastyczności, reakcja 

na ogień A-1, op. 25 kg

szt. 80



48.

Zaprawa murarska do ogólnego stosowania, wytrzymałość na 

ściskanie M-5, reakcja na ogień - klasa A-1, mrozoodporna, 

czas roboczy 3 godz., grubość spoiny do 20 mm, op. 25 kg
szt. 50

49. Zaprawa cementowa, op. 25 kg szt. 200

50.

Masa asfaltowa, op. 10 litrów, przeznaczona do: konserwacji 

pap asfaltowych na dachach wszelkich obiektów bez względu 

na pochylenie, izolacji przeciwwilgociowe poziome-pionowe 

wszelkich budowli, hydroizolacji podłoży z betonu, 

fundamentów, ław budowlanych, wylewek betonowych, 

ceramiki, klinkierów, itp., zabezpieczania cokołów budynków, 

ogrodzeń betonowych, itp., zabezpieczenia antykorozyjnego 

powierzchni metalowych np.: w drogownictwie - elementów 

poręczy i barier energochłonnych, konstrukcje stalowe, itp., do 

zastosowania w warunkach silnego nawodnienia, zużycie przy 

jednokrotnej warstwie 200 ml - 500 ml/m2, czas schnięcia do 8 

godz.

szt. 10

51.

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa 1 m x  7,5 m, gr. 4,2 

mm  z posypką mineralną, spód zabezpieczony folią z 

tworzywa sztucznego

rolka 40

52. Uszczelniacz dekarski czarny, op. 310 ml szt. 20

53.

Cementowa masa szpachlowa do prac wykończeniowych i 

remontowych na zewnątrz pomieszczeń w celu uzupełniania 

ubytków, wygładzania chropowatości, nierówności

i pęknięć, do stosowania na podłożach betonowych, 

cementowych i cementowo -wapiennych, op. 25 kg, czas 

schnięcia do 3 godz., wydajność przy grubości warstwy do 3 

mm - ok. 3,5 kg/m2

szt. 20

54.

Zaprawa do fugowania płytek ceramicznych, szerokość spoiny 

1 mm - 6 mm, czas gotowości do pracy 2 godz., w 

temperaturze 5°C - 25°C, różne kolory (w zależności od 

potrzeb Zamawiającego)

kg 150

55.
Pigmenty, różne kolory (w zależności od potrzeb 

Zamawiającego)
szt. 600

56.
Płytki ścienne szkliwione 20 cm x 25 cm, kolor jasny pastelowy

m
2 400

57. Płytki podłogowe gresowe kolor beżowy m
2 300

58.

Papier ścierny na płótnie 40, 60, 80, 120 (w zależności od 

potrzeb Zamawiającego) arkusz 100

59.

Papier ścierny na rzepy 40, 60, 80, 100, 120 (w zależności od 

potrzeb Zamawiającego) szt. 100

60. Płyta GKB, gr. 12,5 mm szt. 20

61. Płyta GKFI, gr. 12,5 mm szt. 20

62. Profil U 50, dł. 4 m szt. 50

63. Profil C 50, dł. 3 m szt. 50

64. Profil CD 60, dł. 4 m szt. 50

65. Profil U 27, dł. 4 m szt. 50

66. Profil C 75, dł. 4 m szt. 50

67. Profil U 75, dł. 4 m szt. 50

68. Narożnik perforowany, dł. 3 m szt. 60

69.

Klej typu Kropelka lub równoważny, równoważność: do klejenia 

metalu, drewna, szkła, gumy, porcelany, ceramiki, plastiku, klej 

błyskawiczny do wszelkich powierzchni gładkich i porowatych, 

op. 2 ml
szt. 20

70.

Uszczelniacz hydrauliczny typu Poxilina lub równoważny, 

równoważność: stosowany na zimno, konsystencja plastyczna, 

po związaniu uzyskuje twardość metalu, wiązanie do 1 godz., 

op. 70 ml

szt. 20

71.

Klej dwuskładnikowy typu Poxipol lub równoważny, 

równoważność: przeznaczony do uszczelnień przecieków w 

rurach, metali, zbiorników na paliwo, wodę, olej, itp., napraw 

samochodów, mebli, zastaw stołowych, do zamocowań haków 

i kołków w ścianie, robienia gwintów w drewnie i metalu, itp., 

materiały które można sklejać: metale (żelazne i nieżelazne), 

szkło, materiały ceramiczne, cegła, beton, drewno, stosowanie 

na powierzchniach poziomych i pionowych, bez powstawania 

spływów, odporny na działanie wody, kwasów, 

rozpuszczalników, olei, wytrzymałość na temperaturę do 120 

°C, stosowanie na zimno, op. 70 ml

szt. 20

72. Skrzydło drzwiowe pełne płytowe białe „80” szt. 10

73. Skrzydło drzwiowe pełne płytowe białe „90” szt. 10

74. Skrzydło drzwiowe pełne płytowe białe „100” szt. 10

75. Ościeżnica stalowa „80” szt. 10

76. Ościeżnica stalowa „90” szt. 10



77. Ościeżnica stalowa „100” szt. 10

78. Zawiasy wkręcane kpl. 60

79. Kratka drzwiowa wentylacyjna prostokątna szt. 20

80. Cegła pełna szt. 250

81.

Taśma papierowa malarska „30”, taśma

o wysokiej jakości, która nie pozostawia kleju po zerwaniu, 

doskonale przylega do oklejonej powierzchni, a po usunięciu 

nie pozostawia śladów kleju, cechuje ją duża wytrzymałość na 

rozciąganie na krawędziach

szt. 300

82.

Taśma papierowa malarska „19”, taśma

o wysokiej jakości, która nie pozostawia kleju po zerwaniu, 

doskonale przylega do oklejonej powierzchni, a po usunięciu 

nie pozostawia śladów kleju, cechuje ją duża wytrzymałość na 

rozciąganie na krawędziach

szt. 200

83. Taśma antyrysowa samoprzylepna, dł. 45 m, szer. 15 cm szt. 20

84.

Wałek malarski 15 cm, do profesjonalnego malowania farbami 

emulsyjnymi i akrylowymi, na gładkie powierzchnie, wysokość 

runa 12 mm

szt. 50

85.

Wałek 18 cm, do profesjonalnego malowania farbami 

emulsyjnymi i akrylowymi, na gładkie powierzchnie, wysokość 

runa 12 mm

szt. 50

86.

Wałek 10 cm do profesjonalnego malowania farbami 

emulsyjnymi i akrylowymi, na gładkie powierzchnie, wysokość 

runa 12 mm

szt. 50

87.
Wałek gąbka 10 cm, 15 cm (w zależności od potrzeb 

Zamawiającego)
szt. 200

88.
Rączki do wałka „10”, „15”, „18” (w zależności od potrzeb 

Zamawiającego)
szt. 20

89. Pędzel ławkowiec profesjonalny 170x70 szt. 20

90. Pędzel płaski 40 mm szt. 30

91. Pędzel płaski 60 mm szt. 80

92. Pędzel grzejnikowy 50 szt. 40

93. Folia malarska średniogruba  4*x5 m
2 szt. 100

94. Folia malarska gruba  4*x5m
2 szt. 200

95. Folia budowlana 4x25/0,20 100 m2 rolka 5

96. Pianka montażowa 750 ml do pistoletu szt. 50

97.

Klej typu Butapren lub równoważny, równoważność: klej na 

zimno sklejający skóry naturalne i syntetyczne, gumy, tkaniny, 

filc, szkło i porcelanę, op. 200 ml

szt. 10

98. Klej montażowy 310 ml szt. 10

99. Paca z gąbką 13x27 cm szt. 6

100. Paca stalowa 60 cm szt. 5

101. Paca stalowa 13x27 cm szt. 20

102. Tarcza do stali 230-2,00 mm szt. 20

103. Tarcza do stali 125 - 1 mm szt. 300

104. Tarcza diamentowa 125 ciągła szt. 4

105. Tarcza diamentowa 230 ciągła szt. 8

106. Tarcza do stali 125-6,8 mm szt. 10

107. Gąbka do szlifowania 80 i 60 (w zależności od potrzeb 

Zamawiającego)
szt. 120

108. Opalarka 2000 W szt. 2

109. Szlifierka kątowa 1200 W, tarcza 125 szt. 4

110. Teleskop metalowy do wałka do 2,00 metra szt. 6

111. Szczotka druciana 4 - rzędowa, drewniana szt. 20

112. Mieszadło malarskie TYP A 60 szt. 5

113. Mieszadło malarskie TYP B 100 szt. 4

114. Mieszarka elektryczna 1200 W szt. 2

115. Paca styropianowa 13x27 cm szt. 10

116. Silikon do luster szt. 10

117. Lakierobejca kolor teek, op. 2,5 l szt. 20

118.
Masa uszczelniająca pod płytki ceramiczne powłoka 

przeciwwilgociowa, op. 5 kg
szt. 30

119. Gips do łączenia płyt gipsowych, op. 5 kg szt. 30

120. Siatka podtynkowa mb 2000

121.
Flizówka PCV wewnętrzna i zewnętrzna (w zależności od 

potrzeb Zamawiającego), 8 mm j.beż
szt. 100

122. Silikon szklarski biały szt. 10

123. Narożnik aluminiowy 3 m szt. 500

124. Pistolet do silikonu profesjonalny szt. 8

125. Ołówek stolarski szt. 20

126. Wiadra malarskie 15 l szt. 10

127. Wiadra malarskie 12 l szt. 10

128. Marker okrągły czarny szt. 20

129. Miara zwijana dwukolorowa 2 m szt. 20

130. Sznur do spawania wykładzin mb 1000

131.
Podkład gruntujący typu Gruntomal lub równoważny, op. 10 

litrów
szt. 50

132. Masa kontaktowa 5 kg szt. 20

133. Młotowiertarka min. 800 W szt. 3

134. Farba chlorokauczukowa biała, op. 1 l litr 40

135.
Zaprawa wzmocniona do renowacji powierzchni betonowych 

od 5 mm do 30 mm
kg 2000

136. Przystawka uniwersalna na rzepy do szlifierki kątowej ø125 szt. 2

137.

Rękawice ochronne wykonane z dzianiny z dwustronnym 

nakropieniem, 25% poliester, 75 % bawełna, gramatura 420 g, 

nakropienie z PCV na części dłonicowej zapenia dobrą 

chwytność, trwałość rękawicy     

para 1 000

138.
Rękawice ochronne zakończone ściągaczem wykonane z 

nylonu, ścieg 13,powlekane latexem o chropowatej strukturze 

zapewniającej doskonałą chwytność i wytrzymałość 

para 500

Miejscowość …………………………, dnia …………2015 r. ………………………………………………………………………..

Razem



(pieczątka i podpis osoby/ób upoważnionej/ych do reprezentowania 

Wykonawcy )

* Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie nazw producentów wyrobów i ich nazw 

handlowych lub numerów katalogowych.

UWAGA: W Formularzu asortymentowo - cenowym, w kolumnie „Nazwa handlowa/numer katalogowy” - w przypadku, gdy nazwa handlowa/numer katalogowy nie jest stosowana/y, 

należy podać symbol bądź skrót pozwalający na jednoznaczną identyfikację danego produktu, który mógłby być stosowany do zamówień w przypadku zawarcia umowy z wybranym 

Wykonawcą.


