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                                                                                    FORMULARZ  OFERTOWY 

   

   Oferuję realizację zamówienia zgodnie z opisem zawartym w zapytaniu ofertowym  i w poniżej tabeli 

 

                 

 

 
           

                               Rodzaj 

Ilość 

sztuk 

rocznie 

Ilość sztuk 

miesięcznie 

dla    

mieszkańca 

Cena 

za 

1 

sztukę 

brutto 

Cena po 

refundacji  

za 60 sztuk 

 (Dopłata 

mieszkańca ) 

Cena po 

refundacji  

za 60 sztuk 

(Dopłata DPS ) 

Łączna miesięczna  
kwota do zapłaty 

( Dopłata 
mieszkańca 
+ Dopłata DPS ) 

Łączna  roczna wartość 
do zapłaty 

(Dopłata pacjenta 
+ Dopłata DPS  ) 
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Pieluchomajtki dla dorosłych  rozmiar L, , wykonane z  

laminatu w miejscach zbierania się moczu 

 ( krocze) i miękkiej włókniny  przepuszczającej powietrze 

i parę wodną w partii bioder .trójwarstwowy wkład 

chłonny z warstwą utrzymującą  ph 5,5 (potwierdzoną   

certyfikatem ) Superabsorbent zawierający cząsteczki 

neutralizujące nieprzyjemne zapachy  Obwód bioder 120 

-150 cm. Dwie pary elastycznych, samoprzylepnych, 

przylepcorzepów  wielokrotnego użytku Zakładki boczne, 

wskaźnik wilgotności. Chłonność pieluchomajtki wg 

normy ISO 11948-1 minimum : 3000ml.  Nr. 3 (L).  
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Pieluchomajtki dla dorosłych  rozmiar M, , wykonane z  

laminatu w miejscach zbierania się moczu ( krocze) i 

miękkiej włókniny  przepuszczającej powietrze i parę 

wodną w partii bioder .Trójwarstwowy wkład chłonny z 

warstwą utrzymującą  ph 5,5 ( potwierdzoną 

certyfikatem)Superabsorbent zawierający cząsteczki . 

neutralizujący nieprzyjemne zapachy  Obwód bioder 90-

120 cm. Dwie pary elastycznych, samoprzylepnych, 

przylepcorzepów  wielokrotnego użytku Zakładki boczne, 

wskaźnik wilgotności Chłonność pieluchomajtki wg normy 

ISO 11948-1 minimum : 2800ml.  Nr. 2 (M 
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Pieluchomajtki dla dorosłych  rozmiar S, , wykonane z  

laminatu w miejscach zbierania się moczu ( krocze) i 

miękkiej włókniny  przepuszczającej powietrze i parę 

wodną w partii bioder .Trójwarstwowy wkład chłonny  z 

warstwą utrzymującą ph 5,5 (potwierdzoną certyfikatem ) 

)Superabsorbent zawierający cząsteczki Neutralizujace 

nieprzyjemne zapachy Obwód bioder 60x90 cm. Dwie 

pary elastycznych, samoprzylepnych, przylepcorzepów  

wielokrotnego użytku mocujących po każdej stronie. 

Zakładki boczne, wskaźnik wilgotności . Chłonność 

pieluchomajtki wg normy ISO 11948-1 minimum : 

1980ml.  Nr. 1 (S 
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