
Nr sprawy ZPU 12/2018       OFERTA       Załącznik nr 1 

 

……………………………………….            ……….…………………………….  

Miejscowość, data             Podpis i pieczęć oferenta 

Strona 1 z 3 

 

Nazwa  i adres firmy: __________________________________________________________________________________________________________ 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr sprawy ZPU 12/2018 na dostawę artykułów ochronnych składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia 

zgodnie z zapytaniem: 
 

ZADANIE NR 1  

L.p. Opis wymagań 

Nazwa oferowanego 

produktu Ilość  

Zawartość 

opakowania 

szt./op. 

Ilość 

opakowań 

Cena jedn. 

netto 

opakowania 

Wartość 

netto 

VAT 

% 

Wartość 

brutto 

1 

Rękawice nitrylowe jednorazowe, 

diagnostyczne, bezpudrowe, teksturowane 

na końcówkach palców, oburęczne, bez 

zawartości lateksu, mankiet rękawicy 

powinien posiadać równomiernie 

rolowany brzeg, rozmiary: S,M,L ilość w 

opakowaniu jednostkowym 100 szt. lub 

200 szt.  

Zgodność z normami:  

EN 455 - części 1-2-3 i 4 

EN 374 - części 1-2-3 

Rękawice powinny posiadać deklarację 

zgodności CE. 

Rękawice zarejestrowane jako medyczne 

i ochronne kategorii III. 

 

340 000 szt.       

2 

Rękawice sterylne lateksowe, 

bezpudrowe. Pakowane podwójnie, 

mankiet rękawicy powinien posiadać 

równomiernie rolowany brzeg. Rozmiary 

6,7 i 7,0. Zgodność z normami: EN 455- 

części 1-2-3 i 4, EN 374- części 1-2-3. 

Rękawice powinny posiadać deklarację 

zgodności CE. Rękawice zarejestrowane 

jako wyrób medyczny klasy IIa zgodnie z 

Dyrektywą 93/42/EWG o Wyrobach 

Medycznych. 

 

50 par       

RAZEM 
 

Zamawiający  prosi o dołączenie próbek w rozmiarze S, M, L wraz z etykietami wyrobu w języku polskim (dotyczy tylko poz. 1). 
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ZADANIE NR 2  

L.p. Opis wymagań 

Nazwa oferowanego 

produktu Ilość  

Zawartość 

opakowania 

szt./op. 

Ilość 

opakowań 

Cena jedn. 

netto 

opakowania 

Wartość 

netto 

VAT 

% 

Wartość 

brutto 

1 

Podkład niejałowy o wymiarach 43x61 cm 

wykonany z włókniny polipropylenowej 

laminowanej. Nieprzemakalny. Deklaracja 

zgodności CE. 

 

500 szt.       

2 

Podkład medyczny, flizelinowy, cienki, 

nieprzemakalny, niejałowy o wymiarach 

210 cm x 130 cm 

 

100 szt.       

RAZEM 
 

 

ZADANIE NR 3  

L.p. Opis wymagań 

Nazwa oferowanego 

produktu Ilość  

Zawartość 

opakowania 

szt./op. 

Ilość 

opakowań 

Cena jedn. 

netto 

opakowania 

Wartość 

netto 

VAT 

% 

Wartość 

brutto 

1 

Fartuch ochronny flizelinowy z długim 

rękawem. Rozmiar uniwersalny, wiązany z 

tyłu, rękaw zakończony gumką. Deklaracja 

zgodności CE. 

 

120 szt.       

RAZEM 
 

 

ZADANIE NR 4  

L.p. Opis wymagań 

Nazwa oferowanego 

produktu Ilość  

Zawartość 

opakowania 

szt./op. 

Ilość 

opakowań 

Cena jedn. 

netto 

opakowania 

Wartość 

netto 

VAT 

% 

Wartość 

brutto 

1 

Krem do rąk. Pojemność tubki 100 ml. - 

glicerynowo-cytrynowy z silikonem i 

prowitaminą B5 np. Anida lub równoważny 

 

390 szt.       

RAZEM 
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ZADANIE NR 5  

L.p. Opis wymagań 

Nazwa oferowanego 

produktu Ilość  

Zawartość 

opakowania 

szt./op. 

Ilość 

opakowań 

Cena jedn. 

netto 

opakowania 

Wartość 

netto 

VAT 

% 

Wartość 

brutto 

1 

Rękawice gumowe, w całości powlekane 

PCV. Długość 35 cm - do połowy 

przedramienia, szczelne i chemoodporne.                                                         

Rękawiczki powinny spełniać normy BHP: 

EN-420 ogólną, EN-388 (3111) odporność 

mechaniczna, EN-374 (A,K,L) ochrona 

chemiczna.  Kolor żółty, rozmiar 8 (M) 

 

8 par.       

RAZEM 
 

 

ZADANIE NR 6 

L.p. Opis wymagań 

Nazwa oferowanego 

produktu Ilość  

Zawartość 

opakowania 

szt./op. 

Ilość 

opakowań 

Cena jedn. 

netto 

opakowania 

Wartość 

netto 

VAT 

% 

Wartość 

brutto 

1 

Okulary ochronne bezbarwne. 

Szybki wykonane z poliwęglanu, Specjalne 

kanaliki wentylacyjne uniemożliwiające 

parowanie soczewki. Szeroki wizjer. 

Ochrona przed rozbryzgami cieczy. 

Produkt musi posiadać certyfikat CE oraz 

spełniać normę EN 166.  

 

15 szt.       

RAZEM 
 

 

1. W cenie oferty wliczone są transport, opakowanie, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczenie, przesyłka. 

2. Dostawa odbywać się będzie sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy (dotyczy zad. 1 i 2). W zadaniu nr 3-6 przewiduje się jednorazową dostawę 

w okresie 1 miesiąca od daty zawarcia umowy. 

3. Dostawa zamówienia zostanie zrealizowana loco obiekt wskazany przez Zamawiającego transportem Wykonawcy na jego ryzyko i koszt.  

4. Dostawa nastąpi w terminie do 5 dni od dnia wysłania pisemnego zamówienia (przesłanego faksem) przez Zamawiającego w dni robocze w godzinach od 7:30 – 15:00.  

5. Zapłata za realizację dostawy nastąpi w terminie 14 dni po dostawie przedmiotu zamówienia i otrzymaniu faktury. 

6. Każda partia  dostarczonego towaru będzie posiadała termin ważności – nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia dostarczenia partii do magazynu Zamawiającego. 


