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Kielce, 27.08.2020r. 

ZAPYTANIE  O  CENĘ  –  ROZEZNANIE  RYNKU  

dostawa produktów/materiałów medycznych 

 

I. ZAMAWIAJĄCY  

CENTRUM MEDYCZNE „ZDROWIE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 

UL. KARCZÓWKOWSKA 45 

25-713 KIELCE 

 

II. PRZEDMIOT   ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów/materiałów medycznych koniecznych do 

prowadzenia pielęgniarskiej opieki długoterminowej nad pacjentami niesamodzielnymi oraz 

rehabilitacji domowej chorych związana z realizacją projektu pn: 

 „ZESPOŁY MEDYCZNEJ OPIEKI DOMOWEJ W REGIONIE 

ŚWIĘTOKRZYSKIM” o numerze RPSW.09.02.03-26-0016/19 współfinansowanego  

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś IX 

Wyłączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 1.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej 

jakości usług społecznych i zdrowotnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. 

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

33600000-6 Produkty farmaceutyczne 

 

III. SZCZEGÓŁOWY  OPIS  ZAMÓWIENIA 

1. Zamówienie obejmuje dostawę następującego asortymentu: 

PAKIET  1 

Lp.  Wyszczególnienie Ilość 

1 Preparat do dezynfekcji Incidin Liquid Spray 1000ml 30 but. 

2 Fartuch fizelinowy 

- wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 25 g/m2 

- wiązany na troki w talii oraz na szyi 

- rękawy długie zakończone mankietami 

- kolor zielony lub niebieskim 

- przewiewny, niejałowy 

1000 szt. 

3 Preparat do dezynfekcji rąk i skóry przed iniekcjami AHD 1000 – 250 

ml 
100 but. 

4 Jednorazowa maseczka ochronna zapewniająca wysoką ochronę 

poprzez odfiltrowanie zanieczyszczeń, wirusów i bakterii przy 
2000 szt. 
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jednoczesnym zapewnieniu wysokiej przepuszczalności powietrza  

i swobodzie oddychania. Składająca się z trzech warstw: szczelnej 

włókniny, wewnętrznej warstwy filtracyjnej o wysokiej gęstości oraz 

warstwy znajdującej się w bezpośrednim kontakcie ze skórą.  

O skuteczności filtracji bakterii, wirusów: BFE >98%. Posiadająca 

wkładkę modelującą na nos oraz gumki zakładane na uszy.  

Zgodna z normą EN 14683.  

5 Maseczki FFP2 100 szt. 

6 Maseczki FFP3 50 szt. 

7 Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, niesterylne,  

z warstwą pielęgnacyjną z zawartością witaminy E, olejku 

migdałowego i gliceryny, o działaniu nawilżającym potwierdzonym 

badaniami w niezależnym laboratorium, chlorowane od wewnątrz, 

kolor chabrowy, tekstura na końcach palców, grubość pojedynczej 

ścianki na palcu 0,10mm +/-0,01mm,  na dłoni 0,07+/- 0,01 mm,  

na mankiecie 0,06+/- 0,01 mm, AQL 1,0. Zgodne z normami EN ISO 

374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie 

bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Odporne na 

przenikanie min. 15 substancji chemicznych wg. EN 16523-1, w tym 

alkohole (min. 2 o stężeniu min. 90%), kwasy (organiczne  

i nieorganiczne), aldehydy i 10% fenol, min. 10 cytostatyków  

wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. 

Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek 

ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu  

z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz 

badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków 

chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone 

badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Rozmiar kodowany 

kolorystycznie na opakowaniu.  (70 M,  30 S, 50 L, 30 XL) 

180 szt. 

8 Przyłbica ochronna 50szt. 

9 Kombinezom ochronny lekki wykonany z laminatu (polipropylen i 

polietylen) o gramaturze 63 g/m², kolor biały z niebieskim oklejeniem 

szwów.  Wyposażony w kaptur z elastycznym wykończeniem, gumkę 

z tyłu w pasie, w nadgarstkach i kostkach, zamek zakryty 

samoprzylepną patką. Środek  ochrony indywidualnej kat. III zgodnie 

z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/425, typ 4B, 5B, 6B. 

Spełnione normy typ 4 wg EN 14605:2005 +A1:2009, typ 5 wg EN 

ISO 13982-1:2004 + A1:2010, typ 6 wg EN 13034:2005 + A1:2009, 

klasa 2 wg EN1073-2:2002, EN 14126:2003 +AC:2004 (klasa 6 

Odporności na przenikanie skażonych cieczy pod wpływem ciśnienia 

hydrostatycznego, klasa 6 Odporności a przenikanie czynników 

infekcyjnych w wyniku mechanicznego kontaktu z substancjami 

zawierającymi skażone ciecze, klasa 3 odporności na przenikanie 

skażonych ciekłych aerozoli, klasa 3 odporności na przenikanie 

skażonych cząstek stałych), EN 1149-5:2008. Produkt posiadający 

oznakowanie CE. 

10 szt. 
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PAKIET 2 – materiały medyczne do zabiegów pielęgniarskich 

Lp. Wyszczególnienie Ilość 

1 pojemnik na odpady medyczne 0,7 l płaski op. zbiorcze 40 

sztuk 
1 op. 

2 Pojemnik na odpady medyczne 2,0L wykonany czystego PP  

o wysokości 21,2cm  z wyraźnym wskaźnikiem maksymalnego 

napełnienia umieszczonym na zewnątrz pojemnika oraz 

uchwytem do przenoszenia. Posiadający wieczko z otworem 

wrzutowym z wcięciem do zdejmowania igieł i otworem typu 

"margaretka" do zdejmowania igieł insulinowych. 

30 szt. 

3 Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, sterylne,  

z rolowanym mankietem, polimerowane obustronnie, kolor 

zielony. Wewnętrzna warstwa zawierająca środek pielęgnujący 

dłonie - żel aloesowy – potwierdzone oświadczeniem 

producenta dołączonym do oferty oraz formułę ułatwiająca 

zakładanie rękawic na wilgotną dłoń. Kształt anatomiczny. 

AQL 0,65.  Produkt zgodny ASTM F1671 – potwierdzone 

badaniami z jednostki niezależnej dołączonymi do oferty. 

Zgodne z normami: EN 374 1,2,3; EN 420- poziom zręczności 

5 – potwierdzone certyfikatem z jednostki notyfikowanej 

dołączonym do oferty. Zarejestrowane jako wyrób medyczny 

oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III. Grubość 

pojedynczej ścianki: na palcu 0,18mm(+/-0,03), dłoń min. 

0,10mm, mankiet  min. 0,10mm. Długość minimalna rękawicy 

280mm. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne 

papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz 

rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne 

foliowe (nie składane na pół).  Sterylizowane radiacyjnie 

promieniami gamma  opak 50 par (7,5). 

2 op. 

4 gaziki nasączone spirytusem op. 100 sztuk 10 op. 

5 Pinceta jałowa jednorazowa op. 100 sztuk 1 op. 

6 Plaster na roli bez opatrunku papierowy w rozmiarze 2,5cm x 

9,14m 
24 szt. 

7 Fartuch ochronny przedni zakładany na szyję, wiązany z tyłu 

na troki, wykonany z folii polietylenowej, przeźroczysty. 

Szerokość 71cm (+/-1cm), długość 116cm (+/-1cm), grubość 

20um. Pakowany pojedynczo w woreczek foliowy, niejałowy. 

Zarejestrowany jako wyrób medyczny opak. 100 szt. 

1 op. 

8 Strzykawka j.u. 2 ml, położenie końcówki centralne, czarna 

skala, niebieski lub zielony tłok, podwójny ogranicznik 

zapobiegający wysuwaniu się tłoka, rozszerzenie do 3 ml, 

sterylna. Na opakowaniu jednostkowym informacje o braku 

lateksu i PVC  op. a`100 szt.    

10 op. 

9 Strzykawka j.u. 5 ml, położenie końcówki boczne, czarna 

skala, niebieski lub zielony tłok, podwójny ogranicznik 

zapobiegający wysuwaniu się tłoka, rozszerzenie do 6 ml, 

10 op. 
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PAKIET  3 – materiały do zabiegów fizjoterapeutycznych 

 

 

 

 

 

 

 

2. Zlecenie obejmuje skompletowanie każdej pozycji asortymentu wyszczególnionego  

w danym pakiecie w ilości wskazanej w zamówieniu oraz dostawę materiałów 

medycznych do Centrum Medycznego ZDROWIE, ul. Karczówkowska 45 w Kielcach. 

3. Zamawiający wymaga, aby każdy produkt/materiał miał termin ważności min. 

31.12.2021r. 

4. Oferty należy składać odrębnie na każdy pakiet, na pełny asortyment z danego pakietu. 

Wykonawca w ofercie musi podać jednostkową cenę netto każdej pozycji asortymentu oraz 

cenę brutto dostawy całego pakietu. Cena dostawy powinna zawierać także koszty 

przesyłki/transportu materiałów do zamawiającego. 

5. Zamówienie udzielone zostanie w pierwszej kolejności podmiotom ekonomii społecznej 

(PES). Wykonawca, który posiada status PES musi poświadczyć to odpowiednim 

oświadczeniem.  

Ekonomia społeczna, zgodnie z zapisami z Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii 

Społecznej, to sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność ekonomiczną  

i działalność pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług 

społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi 

lokalnemu.  

Definicja podmiotu ekonomii społecznej zawarta została także w „Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa  

z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020”. Zgodnie z przytoczonym 

dokumentem podmiotem ekonomii społecznej jest: 

sterylna. Na opakowaniu jednostkowym informacje o braku 

lateksu i PVC  op. a`100 szt. 

10 Strzykawka j.u. 10 ml, położenie końcówki boczne, czarna 

skala, niebieski lub zielony tłok, podwójny ogranicznik 

zapobiegający wysuwaniu się tłoka, rozszerzenie do 12 ml, 

sterylna. Na opakowaniu jednostkowym informacje o braku 

lateksu i PVC  op. a`100 szt.   

2 op. 

11 igły Terumo 0,5x25 a 100 szt. 5 op. 

12 igły  Terumo 0,8x38 a 100 szt. 10 op. 

13 gaziki jałowe 5x5 cm a 3 szt. 17N8W Flow-Pack 50 szt. 

14 gaziki jałowe 7,5x7,5 cm a 3 szt. 17N8W Flow-Pack 50 szt. 

15 gaziki jałowe 10x10 cm a 3 szt. 17N8W Flow-Pack 50 szt. 

16 gaziki niejałowe 5x5 cm a 100 szt. 13N8W 20 op. 

17 gaziki niejałowe 7,5x7,5 cm a 100 szt. 13N8W 20 szt. 

Lp.  Wyszczególnienie Ilość 

1 Preparat do dezynfekcji Incidin Liquid Spray 1000ml 5 but. 

2 Oliwka do masażu Ziaja z pompką 500 ml 10 but. 

3 Taśmy do kinesiotapingu  2x5 m 

4 Gaza jałowa 1m2  50 szt. 
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• przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie 

z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651,  

z późn. zm.); 

• podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej 

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: 

• Centra Integracji Społecznej (CIS) i Kluby Integracji Społecznej (KIS); 

• Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ) i Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ),  

o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 

r. poz. 2046); 

• organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817); 

• podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu społecznego 

bądź, dla którego leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu 

działalności komercyjnej. Grupę tę można podzielić na następujące podgrupy: 

• organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski 

wspierają realizację celów statutowych; 

• spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów  

i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. Prawo 

spółdzielcze (tekst jedn.: Dz. U. 2016 poz. 21); 

• spółki non-profit, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 

50%. 

Jako przedsiębiorstwo społeczne traktowany jest podmiot, który spełnia łącznie poniższe 

warunki: 

❖ jest podmiotem prowadzącym zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym 

działalność gospodarczą (wyodrębnioną pod względem organizacyjnym i rachunkowym), 

której celem jest integracja społeczna i zawodowa określonych kategorii osób wyrażona 

poziomem zatrudnienia tych osób: 

i) zatrudnienie co najmniej 50% osób bezrobotnych, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 

2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instrumentach 

rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. 2016 poz. 645) lub osób, o których mowa w art. 

1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (tekst jedn.: 

Dz. U. 2016 poz. 1828) 

lub 

ii) zatrudnienie co najmniej 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu 

niepełnosprawności; 

lub  

iii) realizacja usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, usług opieki 

nad dzieckiem w wieku do lat 3 zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece 

nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jedn.: Dz. U. 2016 poz. 157) lub usług 

wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub w innych formach 

wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r.  

o systemie oświaty, przy jednoczesnej realizacji celów prozatrudnieniowych: 

zatrudnienie co najmniej 20% osób, o których mowa w ppkt i; 



   

 

 

  

 

      ZESPOŁY MEDYCZNEJ OPIEKI DOMOWEJ W REGIONIE ŚWIĘTOKRZYSKIM                                                                                                                            
 RPSW.09.02.03-26-0016/19 

❖ jest podmiotem, który nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy 

udziałowców, akcjonariuszy lub pracowników, ale przeznacza go na wzmocnienie 

potencjału przedsiębiorstwa jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na 

reintegrację zawodową i społeczną (w przypadku przedsiębiorstw o charakterze 

zatrudnieniowym) lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz 

społeczności lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo; 

❖ jest zarządzany na zasadach demokratycznych (w przypadku spółdzielni) albo co 

najmniej posiada ciało konsultacyjno-doradcze z udziałem pracowników lub innych 

interesariuszy, zaś wynagrodzenia kadry zarządzającej są ograniczone limitami.     

 

6. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie 

następujące kryteria: 

1) status podmiotu ekonomii społecznej (PES) – 20% 

2) cena oferty – 80% 

SPOSÓB OCENY OFERT 

Punkty przyznawane za poszczególne kryteria będą liczone wg. następujących wzorów: 

 

1) STATUS   PES  -  wartość kryterium (waga 20%) = 20pkt  

Każdy oferent który poświadczy, że posiada status podmiotu ekonomii społecznej otrzyma  

za to kryterium 20pkt.  

Oferent który nie posiada statusu PES otrzyma za to kryterium 0pkt.  

Maksymalnie w tym kryterium można uzyskać 20 punktów. 

    

2) CENA - wartość kryterium (waga 80%) = 80pkt 

Zamawiający dokona oceny powyższego kryterium w następujący sposób: 

                         C min. 

              C =  ------------  x 80 pkt                  

                         C bad. 

gdzie: 

C      – ilość punktów oferty badanej 

C min. – cena minimalna spośród wszystkich ważnych ofert 

C bad. – cena oferty badanej 

Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.  

Maksymalnie w tym kryterium można uzyskać 80 punktów. 

 

Wartość oferty ustala się jako sumę punktów za kryterium 1 i 2. Maksymalna liczba 

punktów możliwa do uzyskania w toku oceny wynosi 100pkt. 

  

7. Dostawa powinna nastąpić w terminie 30 dni roboczych od rozstrzygnięcia zapytania  

i wysłania zamówienia przez pracownika Centrum Medycznego ZDROWIE.  

8. Rozliczenie nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT płatnej  

w terminie do 14 dni od daty wpływu faktury do Centrum Medycznego ZDROWIE. 

 

IV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

1. Termin złożenia oferty upływa w dniu 04.09.2020r. o godzinie 14.00. 

2. Ofertę należy złożyć zgodnie na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytania, dla każdego pakietu odrębnie. 
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3. Oferta powinna być dostarczona pod wskazany adres Zamawiającego:  

ul. Karczówkowska 45, 25-713 Kielce z dopiskiem „Zapytanie o cenę DOSTAWA 

PRODUKTÓW/MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH” albo przesłana za pomocą poczty 

elektronicznej (jako skan podpisanej wersji papierowej dokumentów) na adres e-mailowy: 

a.ksel@zdrowiekielce.com w terminie wskazanym w punkcie 1. 

4. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osoby upoważnione do 

reprezentowania Wykonawcy. Podpis powinien być sporządzony w sposób umożliwiający 

jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny  

(z podaniem imienia i nazwiska).  

5. Informacja o wynikach zapytania ofertowego zostanie przekazana wszystkim 

Wykonawcom, którzy złożą oferty drogą mailową. 
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Załącznik 1 

OFERTA dotycząca zapytania z dn. 27.08.2020r. 

DOSTAWA PRODUKTÓW/MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH - PAKIET 1 

 

Nazwa Wykonawcy  

Siedziba Wykonawcy   

Adres do 

korespondencji 

 

Status PES 
 Podmiot Ekonomii Społecznej 

 Inny podmiot 

Numer telefonu / faksu  

Adres e-mail  

NIP  

Osoba do kontaktu, 

telefon, mail 

 

 

Niniejszym składam ofertę dotyczącą dostawy następujących produktów/materiałów: 

 

 

PAKIET  1  

Lp.  

Wyszczególnienie Ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Cena 

brutto 

zamawianej 

ilości 

1 Preparat do dezynfekcji Incidin Liquid Spray 

1000ml 
30 but. 

  

2 Fartuch fizelinowy 

- wykonany z włókniny polipropylenowej  

o gramaturze min. 25 g/m2 

- wiązany na troki w talii oraz na szyi 

- rękawy długie zakończone mankietami 

- kolor zielony lub niebieskim 

- przewiewny, niejałowy 

1000 szt. 

  

3 Preparat do dezynfekcji rąk i skóry przed 

iniekcjami AHD 1000 – 250 ml 
100 but. 

  

4 Jednorazowa maseczka ochronna zapewniająca 

wysoką ochronę poprzez odfiltrowanie 

zanieczyszczeń, wirusów i bakterii przy 

jednoczesnym zapewnieniu wysokiej 

przepuszczalności powietrza i swobodzie 

oddychania. Składająca się z trzech warstw: 

szczelnej włókniny, wewnętrznej warstwy 

2000 szt. 
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filtracyjnej o wysokiej gęstości oraz warstwy 

znajdującej się w bezpośrednim kontakcie ze 

skórą.  

O skuteczności filtracji bakterii, wirusów: BFE 

>98%. Posiadająca wkładkę modelującą na nos 

oraz gumki zakładane na uszy.  

Zgodna z normą EN 14683.  

5 Maseczki FFP2 100 szt.   

6 Maseczki FFP3 50 szt.   

7 Rękawice diagnostyczne nitrylowe 

bezpudrowe, niesterylne,  

z warstwą pielęgnacyjną z zawartością 

witaminy E, olejku migdałowego i gliceryny,  

o działaniu nawilżającym potwierdzonym 

badaniami w niezależnym laboratorium, 

chlorowane od wewnątrz, kolor chabrowy, 

tekstura na końcach palców, grubość 

pojedynczej ścianki na palcu 0,10mm +/-

0,01mm,  na dłoni 0,07+/- 0,01 mm,  

na mankiecie 0,06+/- 0,01 mm, AQL 1,0. 

Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, 

EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na 

przenikanie bakterii, grzybów i wirusów 

zgodnie z EN ISO 374-5. Odporne na 

przenikanie min. 15 substancji chemicznych 

wg. EN 16523-1, w tym alkohole (min. 2  

o stężeniu min. 90%), kwasy (organiczne  

i nieorganiczne), aldehydy i 10% fenol, min. 10 

cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone 

badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice 

zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i 

środek ochrony indywidualnej kat. III. 

Dopuszczone do kontaktu z żywnością - 

potwierdzone piktogramem na opakowaniu 

oraz badaniami z jednostki niezależnej. 

Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, 

ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone 

badaniem metodą HPLC z jednostki 

niezależnej. Rozmiar kodowany kolorystycznie 

na opakowaniu.  (70 M,  30 S, 50 L, 30 XL) 

180 szt. 

  

8 Przyłbica ochronna 50szt.   

 Kombinezom ochronny lekki wykonany  

z laminatu (polipropylen i polietylen)  

o gramaturze 63 g/m², kolor biały z niebieskim 

oklejeniem szwów.  Wyposażony w kaptur  

z elastycznym wykończeniem, gumkę z tyłu  

w pasie, w nadgarstkach i kostkach, zamek 

zakryty samoprzylepną patką. Środek  ochrony 

10 szt. 
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Cena brutto dostawy pełnego asortymentu (wraz 

z kosztami przesyłki/transportu) 
    

 

w tym VAT (stawka %, kwota)     

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią Zapytania  o  cenę  –  rozeznanie  rynku  

z dn. 27.08.2020r dotyczącego DOSTAWY PRODUKTÓW/MATERIAŁÓW 

MEDYCZNYCH i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń oraz akceptuję i potwierdzam 

wszystkie warunki w nim zawarte. 

Zaproponowana cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją dostawy. 

Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie wskazanym w zapytaniu.  

 

 

 

 

……………………………………………… 

Podpis oferenta 

 

 

  

indywidualnej kat. III zgodnie  

z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/425, 

typ 4B, 5B, 6B. Spełnione normy typ 4 wg EN 

14605:2005 +A1:2009, typ 5 wg EN ISO 

13982-1:2004 + A1:2010, typ 6 wg EN 

13034:2005 + A1:2009, klasa 2 wg EN1073-

2:2002, EN 14126:2003 +AC:2004 (klasa 6 

Odporności na przenikanie skażonych cieczy 

pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego, 

klasa 6 Odporności a przenikanie czynników 

infekcyjnych w wyniku mechanicznego 

kontaktu z substancjami zawierającymi 

skażone ciecze, klasa 3 odporności na 

przenikanie skażonych ciekłych aerozoli, klasa 

3 odporności na przenikanie skażonych cząstek 

stałych), EN 1149-5:2008. Produkt posiadający 

oznakowanie CE. 
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Załącznik nr 2  

 

OFERTA dotycząca zapytania z dn. 27.08.2020r. 

DOSTAWA PRODUKTÓW/MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH - PAKIET 2 

 

Nazwa Wykonawcy  

Siedziba Wykonawcy   

Adres do 

korespondencji 

 

Status PES 
 Podmiot Ekonomii Społecznej 

 Inny podmiot 

Numer telefonu / faksu  

Adres e-mail  

NIP  

Osoba do kontaktu, 

telefon, mail 

 

 

Niniejszym składam ofertę dotyczącą dostawy następujących produktów/materiałów: 

 

PAKIET 2 – materiały medyczne do zabiegów pielęgniarskich 

Lp. 

Wyszczególnienie Ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Cena brutto 

zamawianej 

ilości 

1 pojemnik na odpady medyczne 0,7 l płaski 

op. zbiorcze 40 sztuk 
1 op. 

  

2 Pojemnik na odpady medyczne 2,0L 

wykonany czystego PP o wysokości 

21,2cm  z wyraźnym wskaźnikiem 

maksymalnego napełnienia umieszczonym 

na zewnątrz pojemnika oraz uchwytem do 

przenoszenia. Posiadający wieczko  

z otworem wrzutowym z wcięciem do 

zdejmowania igieł i otworem typu 

"margaretka" do zdejmowania igieł 

insulinowych. 

30 szt. 

  

3 Rękawice chirurgiczne, lateksowe, 

bezpudrowe, sterylne, z rolowanym 

mankietem, polimerowane obustronnie, 

kolor zielony. Wewnętrzna warstwa 

zawierająca środek pielęgnujący dłonie - 

żel aloesowy – potwierdzone 

2 op. 
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oświadczeniem producenta dołączonym do 

oferty oraz formułę ułatwiająca zakładanie 

rękawic na wilgotną dłoń. Kształt 

anatomiczny. AQL 0,65.  Produkt zgodny 

ASTM F1671 – potwierdzone badaniami  

z jednostki niezależnej dołączonymi do 

oferty. Zgodne z normami: EN 374 1,2,3; 

EN 420- poziom zręczności 5 – 

potwierdzone certyfikatem z jednostki 

notyfikowanej dołączonym do oferty. 

Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz 

środek ochrony indywidualnej kategorii III. 

Grubość pojedynczej ścianki: na palcu 

0,18mm(+/-0,03), dłoń min. 0,10mm, 

mankiet  min. 0,10mm. Długość minimalna 

rękawicy 280mm. Pakowane podwójnie – 

opakowanie wewnętrzne papierowe  

z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz 

rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, 

opakowanie zewnętrzne foliowe  

(nie składane na pół).  Sterylizowane 

radiacyjnie promieniami gamma  opak 50 

par (7,5). 

4 gaziki nasączone spirytusem op. 100 sztuk 10 op.   

5 Pinceta jałowa jednorazowa op. 100 sztuk 1 op.   

6 Plaster na roli bez opatrunku papierowy  

w rozmiarze 2,5cm x 9,14m 
24 szt. 

  

7 Fartuch ochronny przedni zakładany na 

szyję, wiązany z tyłu na troki, wykonany  

z folii polietylenowej, przeźroczysty. 

Szerokość 71cm (+/-1cm), długość 116cm 

(+/-1cm), grubość 20um. Pakowany 

pojedynczo w woreczek foliowy, 

niejałowy. Zarejestrowany jako wyrób 

medyczny opak. 100 szt. 

1 op. 

  

8 Strzykawka j.u. 2 ml, położenie końcówki 

centralne, czarna skala, niebieski lub 

zielony tłok, podwójny ogranicznik 

zapobiegający wysuwaniu się tłoka, 

rozszerzenie do 3 ml, sterylna. Na 

opakowaniu jednostkowym informacje  

o braku lateksu i PVC  op. a`100 szt.    

10 op. 

  

9 Strzykawka j.u. 5 ml, położenie końcówki 

boczne, czarna skala, niebieski lub zielony 

tłok, podwójny ogranicznik zapobiegający 

wysuwaniu się tłoka, rozszerzenie do 6 ml, 

sterylna. Na opakowaniu jednostkowym 

10 op. 
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Cena brutto dostawy pełnego asortymentu (wraz 

z kosztami przesyłki/transportu) 
    

 

w tym VAT (stawka %, kwota)     

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią  Zapytania  o  cenę  –  rozeznanie  rynku  

z dn. 27.08.2020r dotyczącego DOSTAWY PRODUKTÓW/MATERIAŁÓW 

MEDYCZNYCH i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń oraz akceptuję i potwierdzam 

wszystkie warunki w nim zawarte. 

Zaproponowana cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją dostawy. 

Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie wskazanym w zapytaniu.  

 

 

 

……………………………………………… 

Podpis oferenta 

  

informacje o braku lateksu i PVC  op. a`100 

szt. 

10 Strzykawka j.u. 10 ml, położenie końcówki 

boczne, czarna skala, niebieski lub zielony 

tłok, podwójny ogranicznik zapobiegający 

wysuwaniu się tłoka, rozszerzenie do 12 ml, 

sterylna. Na opakowaniu jednostkowym 

informacje o braku lateksu i PVC  op. a`100 

szt.   

2 op. 

  

11 igły Terumo 0,5x25 a 100 szt. 5 op.   

12 igły  Terumo 0,8x38 a 100 szt. 10 op.   

13 gaziki jałowe 5x5 cm a 3 szt. 17N8W Flow-

Pack 
50 szt. 

  

14 gaziki jałowe 7,5x7,5 cm a 3 szt. 17N8W 

Flow-Pack 
50 szt. 

  

15 gaziki jałowe 10x10 cm a 3 szt. 17N8W 

Flow-Pack 
50 szt. 

  

16 gaziki niejałowe 5x5 cm a 100 szt.13N8W 20 op.   

17 gaziki niejałowe 7,5x7,5 cm a 100 szt. 

13N8W 
20 szt. 
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Załącznik 3 

OFERTA dotycząca zapytania z dn. 27.08.2020r. 

DOSTAWA PRODUKTÓW/MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH - PAKIET 3 

Nazwa Wykonawcy  

Siedziba Wykonawcy   

Adres do 

korespondencji 

 

Status PES 
 Podmiot Ekonomii Społecznej 

 Inny podmiot 

Numer telefonu / faksu  

Adres e-mail  

NIP  

Osoba do kontaktu, 

telefon, mail 

 

 

Niniejszym składam ofertę dotyczącą dostawy następujących produktów/materiałów: 

PAKIET  3 – materiały do zabiegów fizjoterapeutycznych 

 

 Cena brutto dostawy pełnego asortymentu (wraz 

z kosztami przesyłki/transportu) 
    

 

w tym VAT (stawka %, kwota)     

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią   Zapytania  o  cenę  –  rozeznanie  rynku  

z dn. 27.08.2020r i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń oraz akceptuję i potwierdzam 

wszystkie warunki w nim zawarte. 

Zaproponowana cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją dostawy. 

Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie wskazanym w zapytaniu.  

 

 

……………………………………………… 

Podpis oferenta 

Lp.  

Wyszczególnienie Ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Cena brutto 

zamawianej 

ilości 

1 Preparat do dezynfekcji Incidin Liquid Spray 

1000ml 
5 but. 

  

2 Oliwka do masażu Ziaja z pompką 500 ml 10 but.   

3 Taśmy do kinesiotapingu  2x5 m   

4 Gaza jałowa 1m2  50 szt.   


