
Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia
Marka / producent  

oferowanego 

materiału

j.m. Ilość Cena netto Wartość netto 
Wartość 

VAT
Wartość brutto 

1

a
Rozmiar M – obwód w pasie 75-110cm, chłonność badana zgodnie z ISO 

11948-1: min. 2300gram,
op 700      

b
Rozmiar L – obwód w pasie 100-150cm, chłonność badana zgodnie z ISO 

11948-1: min. 2600gram,
op 1200      

c
Rozmiar XL – obwód w pasie 130-170cm, chłonność badana zgodnie z ISO 

11948-1: min. 2600gram,
op 200      

2

Podkłady higieniczne do stosowania jako dodatkowe zabezpieczenie dla osób 

z inkontynencją. Pozwalają utrzymać w czystości pościel, łóżko, wózek 

inwalidzki, fotel, itp. Warstwę spodnią stanowi biała folia antypoślizgowa, 

wkład chłonny –rozdrobniona pulpa celulozowa, a warstwę wierzchnią – 

włóknina. Opakowanie a’30szt., Rozmiar 60x90cm +/- 10mm 

Masa min 58g, Chłonność nie mniej niż 1700g (wg ISO 11948-1)

op 500      

3

 Higieniczne, jednorazowe myjki chłonne, podfoliowane w opakowaniu 

a’50szt.,  Rozmiar 225x160mm +/-15mm op 150      

OFERUJĘ: Termin realizacji zamówienia jednostkowego do ………….. dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego. 

Zamówienia należy kierować do:......................................................................................................................... 

Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy: .................................................. 

Adres poczty elektronicznej e-mail: ………………….................…..Tel. .......................................... Tel./fax........................ .

 (podpis, pieczęć imienna osoby upoważnionej

 do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY nr 13

Pieluchomajtki dla osób z wysoką inkontynencja o wysokiej chłonności posiadające: cztery elastyczne przylepcorzepy o szerokości minimum 32 mm, po dwa z prawej i lewej strony, 

rozciągliwość przylepcorzepów minimum 1 cm, ściągacze taliowe na środku przedniej i tylnej części, falbanki pachwinowe skierowane na zewnątrz pieluchomajtki,  wykonane na całości 

powierzchni z paroprzepuszczalnego laminatu (w części środkowej jak i w częściach bocznych biodrowych), wyposażone w podwójny wskaźnik wilgotności ( np. nadruk i aktywny klej 

zmieniający kolor) , wkład chłonny z antybakteryjnym absorbentem wiążącym wilgoć do postaci żelu i pochłaniającym zapach oraz włókninową warstwą rozprowadzającą wilgoć po 

powierzchni wkładu chłonnego . Opakowanie a’30szt. Cechy indywidualny dla poszczególnych rozmiarów:

RAZEM


