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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

Zadanie częściowe nr 1 
 

1. Środek do dezynfekcji powierzchni –100 pojemników po 5 litrów  

− płyn, gotowy do użycia preparat do mycia i dezynfekcji o działaniu bakteriobójczym, 

grzybobójczym, drożdżobójczym, prątkobójczym oraz do dezynfekcji o działaniu 

wirusobójczym i sporobójczym powierzchni i urządzeń mających kontakt z żywnością 

w sektorze m.in. instytucjonalnym; 

− termin ważności pozwolenia na obrót min. do 2023 roku; 

− okres ważności produktu min. 24 miesiące; 

− powinny spełniać wymagania zawarte w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o 

produktach biobójczych oraz wymagań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i 

stosowania produktów biobójczych (Dz. Urz. UE L 167 z 27.06.2012, str. 1); 

− powinny posiadać odpowiednie pozwolenie na obrót oraz posiadać wpis do Wykazu 

Produktów Biobójczych. 

2. Środek do dezynfekcji ciała 100 pojemników po 5 litrów 

− produkt alkoholowy w postaci cieczy o działaniu dezynfekującym, bakteriobójczym, 

grzybobójczym, zarodnikobójczym, wirusobójczym metodą wcierania; 

− zapach neutralny; 

− uzupełniacz do dozowników do środków dezynfekujących; 

− termin ważności pozwolenia na obrót min. do 2023 roku; 

− okres ważności produktu  min. 24 miesiące; 

− powinny spełniać wymagania zawarte w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o 

produktach biobójczych oraz wymagań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku  i stosowania 

produktów biobójczych (Dz. Urz. UE L 167 z 27.06.2012, str. 1); 

− powinny posiadać odpowiednie pozwolenie na obrót oraz posiadać wpis do Wykazu 

Produktów Biobójczych. 

3. Antybakteryjne mydło w płynie 200 sztuk  po 500 ml 

− preparat bakteriobójczy; 

− w postaci  płynu; 

− działający łagodnie na skórę oraz chroniący przed wysuszeniem. 

− okres ważności produktu min. 12 miesięcy; 

4. Aparat do pomiaru ciśnienia krwi (ciśnieniomierz) 100 sztuk 

− wyświetlacz : ciekłokrystaliczny LCD; 

− metoda pomiaru: oscylometryczna; 

− zakres pomiaru ciśnienia: 0-280 mmHg; puls: 40-180 uderzeń/min; 

− dokładność pomiaru: ±3 mmHg; puls: ±5%; 

− pompowanie powietrza: automatyczne urządzenie pompujące; 

− wypompowanie powietrza: automatycznie przez zawór powietrza; 

− możliwość pomiaru przy nieregularnym pulsie;  

− zasilanie: baterie alkaliczne x 4 szt. (AA) lub zasilacz DC 6V, 400 mA (opcjonalnie); 

−  rozmiar mankietu: obwód ramienia 22-36 cm; 

− wyposażenie: mankiet, etui, 4 x baterie AA, instrukcja użycia; 

− 24 miesiące gwarancji. 

5. Termometr bezdotykowy 100 sztuk 

− bezdotykowy;  

− podświetlenie LED wyświetlające temperaturę;  
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− pomiar wykonywany jest w szybkim tempie 

− 24 miesiące gwarancji. 

6. Pulsoksymetr 100 sztuk 

− zakres pomiaru saturacji : 70 – 99%;  

− zakres pomiaru tętna 30-240 BMP; 

− funkcje: alarm dźwiękowy, alarm wizualny automatyczne wyłączanie, wskaźnik 

poziomu baterii, wykres tętna 

− 24 miesiące gwarancji. 

7. Pianka myjąco pielęgnująca 400 sztuk po 500 ml 

− preparat do oczyszczania ciała bez użycia wody oraz konieczności spłukiwania po 

użyciu;  

−  o działaniu nawilżającym i kojącym; 

− przeznaczona do codziennego stosowania zawierająca   SINODOR; 

−  opakowanie: puszka aerozol o pojemności 500 ml; 

− okres ważności produktu min. 12 miesięcy. 

8. Szampon w piance do mycia włosów 500 sztuk po 200ml 

− preparat do mycia włosów bez użycia wody oraz konieczności spłukiwania po użyciu;  

− opakowanie: butelka z pompką pianotwórczą o pojemności 200 ml; 

− okres ważności produktu min. 12 miesięcy 

9. Chusteczki nawilżające do ciała 500 opakowań po 80 sztuk 

jednorazowe gotowe do użycia;  

− przeznaczone do oczyszczania skóry; 

−  pakowane po 80 szt.;  

−  opakowanie zamykanie na klips (szczelne); 

− wymiar chusteczki 20 x 30 

− okres ważności produktu min. 12 miesięcy. 

10. Emulsja do ciała 500 sztuk po 500 ml 

− działanie: kojące, nawilżające, regenerujące; 

− emulsja zapakowana w pojemnik z pompką 500 ml; 

− okres ważności produktu min. 12 miesięcy. 

11. Rękawice do mycia ciała 100 opakowań po 50 sztuk 

− jednorazowe gotowe do użycia;  

− przeznaczone do oczyszczania skóry; 

− pakowane po 50 szt.;  

− wymiar rękawicy 24 x 17 cm (+/- 0,5 cm); 

− środek myjący o neutralnym pH 5.5; 

− okres ważności produktu min. 12 miesięcy. 

12. Maseczka chirurgiczna jednorazowa 100 opakowań po 50 sztuk 

− jednorazowego zastosowania; 

− niejałowa; trójwarstwowa;  

− uchwyty z (zakładana za uszy za pomocą) gumki mocującej;  

− rozmiar uniwersalny;  

− zacisk nosowy, lub odpowiednio wyprofilowana część nosowa czaszy półmaski;  

− hipoalergiczna;  

− zgodność z normami: PN-EN 14683:2006- Maski chirurgiczne - Wymagania i metody 

badania (lub odpowiednio EN 14683:2005); oznakowanie znakiem CE; 

− okres ważności produktu min. 12 miesięcy. 

 

13. Rękawiczki jednorazowe nitrylowe 100 opakowań po 100 sztuk 

− w opakowaniach po 100 sztuk; 
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− bezpudrowe;  

− jednorazowe;  

− dostępne w rozmiarze: M; 

− rękawice ochrony przed bakteriami, grzybami i wirusami;  

− oznakowanie znakiem CE;  

− normy EN ISO 374-5:2017-02 (UE); 

− okres ważności produktu min. 12 miesięcy. 

 

 

 

 

 

 

Zadanie częściowe nr 2  

1. Maść przeciwbólowa 200 sztuk 

− preparat w postaci żelu; 

− działająca przeciwbólowo, przeciwzapalnie, kojąco, chłodząco; 

− opakowanie: tubka o pojemności 100 g. 

− okres ważności produktu min. 12 miesięcy. 

 

2. Płyn przeciw odleżynom 200 sztuk po 250 ml 

− preparat w postaci transparentnego płynu; 

−  działający antyseptycznie i przeciwbakteryjnie zawierający m.in. dekspantenol, wyciąg z 

kasztanowca oraz alantoinę;  

− nie zawierający środków konserwujących; 

− okres ważności produktu min. 12 miesięcy. 
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