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Załącznik nr 1a

.2019

FORMULARZ OFERTOWY
Oferuję dostawy pieluchomajtek i innych artykułów higienicznych dla Domu Pomocy Społecznej w Browinie w okresie 01.04.2019 - 31.03.2020 w następujących cenach:
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Pieluchomajtki M (oddychające):
- Super Seni lub równoważne,
- sugerowany obwód w pasie 75-110 cm,
- chłonność nie mniej niż 2300 ml,
- oddychające na całej powierzchni,
Zlecenia
- wkład chłonny zawierający superabsorbent
1
lekarskie =
neutralizujący nieprzyjemne zapachy,
90 szt.
- przylepce umożliwiające wielokrotne
zaklejanie,
- dopasowane do kształtu ciała posiadające
falbanki boczne zapobiegające wyciekom,
- warstwa izolacyjna paroprzepuszczalna

30

30

20

Pieluchomajtki L (oddychające):
- Super Seni lub równoważne,
- sugerowany obwód w pasie 100-150 cm,
- chłonność nie mniej niż 2600 ml,
- oddychające na całej powierzchni,
Zlecenia
- wkład chłonny zawierający superabsorbent
2
lekarskie =
neutralizujący nieprzyjemne zapachy,
90 szt.
- przylepce umożliwiające wielokrotne
zaklejanie,
- dopasowane do kształtu ciała posiadające
falbanki boczne zapobiegające wyciekom,
- warstwa izolacyjna paroprzepuszczalna

30

120

30

Pieluchomajtki XL (oddychające):
- Super Seni lub równoważne,
- sugerowany obwód w pasie 130-170 cm,
- chłonność nie mniej niż 2600 ml,
- oddychające na całej powierzchni,
Zlecenia
- wkład chłonny zawierający superabsorbent
3
lekarskie =
neutralizujący nieprzyjemne zapachy,
90 szt.
- przylepce umożliwiające wielokrotne
zaklejanie,
- dopasowane do kształtu ciała posiadające
falbanki boczne zapobiegające wyciekom,
- warstwa izolacyjna paroprzepuszczalna

30

48

24

Pieluchomajtki M (nocne, oddychające)
dla osób z ciężkim i bardzo ciężkim
nietrzymaniem moczu:
- Super Seni Plus lub równoważne,
- sugerowany obwód w pasie 75-110 cm,
- chłonność nie mniej niż 3200 ml,
- oddychające na całej powierzchni,
Zlecenia
4 - podwójny wkład chłonny zawierający
lekarskie =
superabsorbent neutralizujący nieprzyjemne 90 szt.
zapachy,
- przylepce umożliwiające wielokrotne
zaklejanie,
- dopasowane do kształtu ciała posiadające
falbanki boczne zapobiegające wyciekom,
- warstwa izolacyjna paroprzepuszczalna

30

30
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Pieluchomajtki L (nocne, oddychające)
dla osób z ciężkim i bardzo ciężkim
nietrzymaniem moczu:
- Super Seni Plus lub równoważne,
- sugerowany obwód w pasie 100-150 cm,
- chłonność nie mniej niż 3200 ml,
- oddychające na całej powierzchni,
Zlecenia
5 - podwójny wkład chłonny zawierający
lekarskie =
superabsorbent neutralizujący nieprzyjemne 90 szt.
zapachy,
- przylepce umożliwiające wielokrotne
zaklejanie,
- dopasowane do kształtu ciała posiadające
falbanki boczne zapobiegające wyciekom,
- warstwa izolacyjna paroprzepuszczalna

30

390

200

Pieluchomajtki XL (nocne, oddychające)
dla osób z ciężkim i bardzo ciężkim
nietrzymaniem moczu:
- Super Seni Plus lub równoważne,
- sugerowany obwód w pasie 130-170 cm,
- chłonność nie mniej niż 3200 ml,
- oddychające na całej powierzchni,
Zlecenia
6 - podwójny wkład chłonny zawierający
lekarskie =
superabsorbent neutralizujący nieprzyjemne 90 szt.
zapachy,
- przylepce umożliwiające wielokrotne
zaklejanie,
- dopasowane do kształtu ciała posiadające
falbanki boczne zapobiegające wyciekom,
- warstwa izolacyjna paroprzepuszczalna

30

80

40

Majtki chłonne - M dla dorosłych osób
aktywnych ze średnim nietrzymaniem
moczu :
- Seni Active lub równoważne,
- sugerowany obwód w pasie 80-110 cm,
- oddychające na całej powierzchni, bez
lateksowych elementów,
Zlecenia
- dopasowane do kształtu ciała,
7
lekarskie =
- podwójny wkład chłonny z
90 szt.
superabsorbentem neutralizującym
nieprzyjemne zapachy,
- zakładane jak zwykła bielizna, bez
przylepców, posiadające rozrywane szwy
boczne,
- wewnętrzne falbanki boczne zapobiegające
wyciekom

30

30

4

Majtki chłonne - XL dla dorosłych osób
aktywnych ze średnim nietrzymaniem
moczu :
- Seni Active lub równoważne,
- sugerowany obwód w pasie 120-160 cm,
- oddychające na całej powierzchni, bez
lateksowych elementów,
Zlecenia
8 - dopasowane do kształtu ciała,
lekarskie =
- podwójny wkład chłonny z
90 szt.
superabsorbentem neutralizującym
nieprzyjemne zapachy,
- zakładane jak zwykła bielizna, bez
przylepców, posiadające rozrywane szwy
boczne,
- wewnętrzne falbanki boczne zapobiegające
wyciekom

30

20
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Majtki chłonne - L dla dorosłych osób
aktywnych ze średnim nietrzymaniem
moczu :
- Seni Active lub równoważne,
- sugerowany obwód w pasie 100-135 cm,
- oddychające na całej powierzchni, bez
lateksowych elementów,
Zlecenia
- dopasowane do kształtu ciała,
9
lekarskie =
- podwójny wkład chłonny z
90 szt.
superabsorbentem neutralizującym
nieprzyjemne zapachy,
- zakładane jak zwykła bielizna, bez
przylepców, posiadające rozrywane szwy
boczne,
- wewnętrzne falbanki boczne zapobiegające
wyciekom

30
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4

Wkładki chłonne dla kobiet:
- Seni Lady lub równoważne,
- wymiar 10,5 x 28 cm,
- oddychające na całej powierzchni, bez
lateksowych elementów,
Zlecenia
- dopasowane do kształtu ciała,
10
lekarskie =
- zawierający superabsorbent, redukujący
90 szt.
nieprzyjemne zapachy,
- szeroki pasek klejowy, zapewniający
bezproblemowe mocowanie do bielizny,
- wewnętrzne falbanki boczne zapobiegające
wyciekom

20

10

-

Wkładki chłonne dla kobiet:
- Seni Lady lub równoważne,
- wymiar 15 x 28 cm,
- oddychające na całej powierzchni, bez
lateksowych elementów,
Zlecenia
- dopasowane do kształtu ciała,
11
lekarskie =
- zawierający superabsorbent, redukujący
90 szt.
nieprzyjemne zapachy,
- szeroki pasek klejowy, zapewniający
bezproblemowe mocowanie do bielizny,
- wewnętrzne falbanki boczne zapobiegające
wyciekom

15

86

4

Wkładki chłonne dla kobiet:
- Seni Lady lub równoważne,
- wymiar 20 x 37 cm,
- oddychające na całej powierzchni, bez
lateksowych elementów,
Zlecenia
- dopasowane do kształtu ciała,
12
lekarskie =
- zawierający superabsorbent, redukujący
90 szt.
nieprzyjemne zapachy,
- szeroki pasek klejowy, zapewniający
bezproblemowe mocowanie do bielizny,
- wewnętrzne falbanki boczne zapobiegające
wyciekom

15

55

4

Wkładki chłonne dla kobiet:
- Seni Lady lub równoważne,
- wymiar 21 x 42 cm,
- oddychające na całej powierzchni, bez
lateksowych elementów,
Zlecenia
- dopasowane do kształtu ciała,
13
lekarskie =
- zawierający superabsorbent, redukujący
90 szt.
nieprzyjemne zapachy,
- szeroki pasek klejowy, zapewniający
bezproblemowe mocowanie do bielizny,
- wewnętrzne falbanki boczne zapobiegające
wyciekom

15

2

4
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14 Podkłady higieniczne 90 x 60

-

30

-

240

15 Chusteczki nasączone

-

min 80

-

250

16 Pianka myjąco - pielęgnacyjna

-

500 ml

-

120

17 Krem z tlenkiem cynku

-

200 ml

-

80

18 Krem z argininą

-

200 ml

-

80

19 Lotion myjąco - natłuszczający

-

500 ml

-

120

20 Myjki niepodfoliowane

-

A'' 50

-

120

21 Olejek pielęgnacyjny

-

150 ml

-

80

RAZEM WARTOŚĆ:

