
     
 

           
 
                     załącznik do zapytania ofertowego 
 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
NIP …………………………… 
Regon ………………………… 
    (nazwa i adres wykonawcy) 
 
 
OFERTA  
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: 
Sukcesywna dostawa pieluchomajtek dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku 
 
 

1. Niniejszym składam ofertę na sukcesywną dostawę pieluchomajtek dla mieszkańców Domu Pomocy 
Społecznej Nr 2: 
- transportem wykonawcy i na jego koszt w godzinach od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku, 
- Wykonawca dostarczy towar oznakowany znakiem CE, objęty odpowiednimi atestami oraz spełniający 
wymogi norm jakościowych i technologii produkcji określonych w Polskich Normach, w tym spełniający 
normy ISO-11948 
- pieluchomajtki z podwójnym ściągaczem taliowym z laminatu umożliwiającego paraprzepuszczalność 
(oddychające całą powierzchnią), 
- z podwójnym wkładem chłonnym z superabsorbentem, 
- na wkładzie dodatkowa warstwa włókniowa umożliwiająca odprowadzanie wilgoci od skóry                            
i rozprowadzanie wilgoci na całej powierzchni wkładu chłonnego, 
- wyposażona w elastyczne podwójne przylepce bez lateksu z podwójnym identykatorem wilgoci, 
- dostawy winny być realizowane przystosowanym do tego celu transportem i w oryginalnych opakowaniach, 
- Zamawiający wymaga wyceny opakowań po 30 w celu odpowiedniej gospodarki magazynowej (każdy 
mieszkaniec otrzymuje po 30 sztuk pieluchomajtek nocnych i 30 sztuk pieluchomajtek dziennych), 
- rzeczywiste wielkości dostaw mogą ulec niewielkim wahaniom z powodu zmieniającej się ilości zleceń na 
zaopatrzenie w środki, 
- pieluchomajtki:  
   - rozmiar L – od 100 cm do 150 cm w pasie – chłonność minimum 2600 ml 
   - rozmiar M – od 75 cm do 110 cm w pasie – chłonność minimum 2300 ml 

 
2. Wykonawca odbiera od Zamawiającego indywidualne dokumenty mieszkańca (zlecenie na zaopatrzenie w 

środki pomocnicze). 
3. Oferuję wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu 

zamówienia  za kwotę w wysokości: 
 

rozmiar L w cennie brutto………….zł, (słownie: ……………………………………………………     zł), 
 
rozmiar M w cenie brutto…………..zł  (słownie: ……………………………………………………     zł). 

 
1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.     

 
Załącznikami do oferty są: 
 

1. ………………………………………………… 
 
2. ………………………………………………… 

 
3. …………………………………………………    

 
4. …………………………………………………      

 
 
 


