
LP NAZWA TOWARU Uprawnienia
Ilość sztuk               

w opakowaniu

Szacunkowe 

zużycie                                              

(ilość określona w 

zleceniach)

CENA 1 ZLECENIA 

BRUTTO - 

ODPŁATNOŚĆ DPS 

+ MIESZKAŃCA

WARTOŚĆ  

ZLECENIA BRUTTO - 

ODPŁATNOŚĆ DPS 

+ MIESZKAŃCA

CENA 1 ZLECENIA 

BRUTTO - 

ODPŁATNOŚĆ DPS 

WARTOŚĆ  

ZLECENIA BRUTTO - 

ODPŁATNOŚĆ DPS 

1

Pieluchomajtki M (dzienne):                                                

- obwód bioder, brzucha między 70-122 cm,                     

- chłonność nie mniej niż 1800 ml                                           

Zlecenia lekarskie = 

60 szt.
30 24

2

Pieluchomajtki M (nocne):                                                

- obwód bioder, brzucha między 70-122 cm,                     

- chłonność nie mniej niż 2600 ml                                          

Zlecenia lekarskie = 

60 szt.
30 24

3

Pieluchomajtki L (dzienne):                                                

- obwód bioder, brzucha między 80-160 cm,                     

- chłonność min. 2000 ml                                            

Zlecenia lekarskie = 

60 szt.
30 75

4

Pieluchomajtki L (nocne):                                                

- obwód bioder, brzucha między 80-160 cm,                     

- chłonność min. 2800 ml                                             

Zlecenia lekarskie = 

60 szt.
30 75

5

Pieluchomajtki XL (dzienne):                                                

- obwód bioder, brzucha między 130-175 cm,                                                                     

- chłonność min. 2500 ml                                              

Zlecenia lekarskie = 

60 szt.
30 9

6

Pieluchomajtki XL (nocne):                                                

- obwód bioder, brzucha między 130-175 cm,                                                                     

- chłonność min. 3000 ml                                             

Zlecenia lekarskie = 

60 szt.
30 9

Wszystkie pieluchomajtki powinny:                                                                                                                                                                     

- posiadać materiał oddychający na całej powierzchni,

- zawierać superabsorbent neutralizujący nieprzyjemne zapachy,

- posiadać zapięcia umożliwiające wielokrotne zaklejanie,

- posiadać wkład chłonny z warstwą kierującą wilgoć do wewnątrz, chroniący przed zawilgoceniem

LP NAZWA TOWARU Uprawnienia

1

Wkłady anatomiczne dla kobiet 

(oddychające, anatomiczne wkłady 

urologiczne o wysokiej chłonności)

bez zlecenia

2 Podpaski higieniczne - normal maxi bez zlecenia

3

Podkłady jednorazowego użytku, 

nieprzemakalne (nieprzepuszczalna 

antypoślizgowa folia na spodzie wyrobu 

zabezpiecza przed przeciekaniem i 

przemieszczaniem się podkładu po 

materacu) z wkładem chłonnym min. 650 ml, 

rozmiar 60x90

bez zlecenia

WARTOŚĆ BRUTTO OGÓŁEM

RAZEM WARTOŚĆ:

Ilość CENA BRUTTO 1 OPAKOWANIA / SZTUKI

5400 sztuk

180 opakowań x 15 sztuk

120 opakowań x 10 sztuk

Załącznik nr 1aCUW.ZP.272.19.296.2019

RAZEM WARTOŚĆ:

FORMULARZ OFERTOWY

Oferuję dostawy pieluchomajtek i innych artykułów higienicznych dla Domu Pomocy Społecznej w Pigży 

w okresie 01.08.2019 - 31.01.2020 w następujących cenach:


