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Poznań, dnia 2 grudnia 2020r. 
 
 
 

L.dz.      /CA2/2020 

 

 Zarząd Dębieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Poznaniu, zaprasza do złożenia oferty 
cenowej na dostawę profesjonalnych środków i narzędzi utrzymania czystości. 

 
 
 
Dostawa profesjonalnych środków i narzędzi utrzymania czystości. 
 

1. Przedmiot zamówienia 
 

1.1. Dostarczenie do dnia 17.12.2020r. do siedziby DSM, dwóch grup produktów,  
 
 

2. Dostarczenie do siedziby DSM, dwóch grup produktów. 
 

2.1. Grupa 1) Profesjonalne środki do utrzymania czystości: 
 

Produkt Ilość 

koncentrat do mycia podłóg - opakowanie min. 1 l, 204 

koncentrat do mycia okien - opakowanie min. 1 l, 102 

preparat do czyszczenia wind (stal nierdzewna), opakowanie min 750 ml, 16 

płyn uniwersalny, do wszystkich powierzchni, opakowanie min. 1 l, 98 

 
 

2.2. Grupa 2) Profesjonalne narzędzia do utrzymania czystości: 

 

Produkt Ilość 

 ścierka uniwersalna  882 

 mop sznurkowy długi, min. 28 cm, 318 

 kij drewniany miotła/mop, 98 

 miotła drewniana, 147 

 miotła Sorgo, 147 



2 | Strona 

 szufelka metalowa, szeroka, 98 

 grabie plastikowe do liści z wytrzymałego i elastycznego tworzywa, 98 

 wiadro 14l do mopa z wyciskaczem, 98 

 czyściwo/ręcznik papierowy (długi), minimum 2 warstwowy, minimum 

500 listków, 100% celulozy 

302 

 rękawice gospodarcze/gumowe, 294 

 rękawice typu wampirki, 588 

 wózek do sprzątania, dwuwiadrowy z wyciskaczem, 4 

 
 

3. Lokalizacja dostawy. 
Siedziba Dębieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Poznaniu ul. Racjonalizatorów 3. 

 
 

4. Ogólny opis warunków dostawy. 
 

4.1. Dołączenie do każdego ze środków czystości karty charakterystyki produktu. 
4.2. Ofertę można składać na każdą z grup osobno. 

 
Zamkniętą ofertę w kopercie, z dopiskiem „Narzędzia i środki do utrzymania czystości”., prosimy 

złożyć w sekretariacie Spółdzielni, bądź przesłać na adres mailowy: sekretariat@debieckasm.pl,  

w terminie do 10.12.2020 r. w godzinach pracy DSM. 

 

Do ofert należy dołączyć: 

- podpisaną zgodę i klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych ( w złączniku), 

 

Warunki płatności: 

- przelew 14 dni 
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