
Zadanie 4

Tabela 1
 

OPIS  WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Maseczki jednorazowe - 10 000 szt

 
Oferowany model/typ:  

Producent:   
Kraj pochodzenia:  

Lp. Opis parametru Wartość wymagana Wartość oferowana

1 Maska włókninowa chirurgiczna niesterylna 
trójwarstwowa Tak  

2 zgodna z normą EN 14683 typ II lub EN 14683 typ II R
3 z gumkami na uszy Tak  

4 Wymagane dokumenty na wezwanie zamawiającego: 
karta katalogowa proponowanego produktu

Tak/Podać

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

   (miejscowość, data)         (podpis i pieczęć osób wskazanych 

           w dokumencie uprawniającym 

        do występowania w obrocie prawnym  

lub posiadających pełnomocnictwo )
 

OPIS  WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Maseczka FFP3 - 200 szt

 
Oferowany model/typ:  
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Producent:   
Kraj pochodzenia:  

Lp. Opis parametru Wartość wymagana Wartość oferowana
1 Maska z filtrem o klasie FFP3 Tak/Podać  
2 Maska przeciwpyłowa, ochronna Tak  
3 Bez zaworka Tak

4 Wymagane dokumenty na wezwanie zamawiającego: 
karta katalogowa proponowanego produktu

Tak/Podać

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

   (miejscowość, data)         (podpis i pieczęć osób wskazanych 

           w dokumencie uprawniającym 

        do występowania w obrocie prawnym  

lub posiadających pełnomocnictwo )

 

OPIS  WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Żel antybakteryjny - 20 pakietów

 
Oferowany model/typ:  

Producent:   
Kraj pochodzenia:  

Lp. Opis parametru Wartość wymagana Wartość oferowana

1 preparat do szybkiej i częstej dezynfekcji rąk Tak  

2 zapewniający dezynfekcję higieniczną oraz chirurgiczną Tak  
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3 spektrum działania: wirusobójcze, grzybobójcze, 
bakteriobójcze

Tak

4
łagodny dla skóry, zawiera substancje pielęgnujące skórę

Tak

5 opakowanie o pojemności: 5 litr Tak

6 Wymagane dokumenty na wezwanie zamawiającego: 
karta katalogowa proponowanego produktu

Tak/Podać

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

   (miejscowość, data)         (podpis i pieczęć osób wskazanych 

           w dokumencie uprawniającym 

        do występowania w obrocie prawnym  

lub posiadających pełnomocnictwo )
 

OPIS  WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Kombinezon - 10 szt.

 
Oferowany model/typ:  

Producent:   
Kraj pochodzenia:  

Lp. Opis parametru Wartość wymagana Wartość oferowana
1 Wyrób fabrycznie nowy – (nie powystawowe). Tak  
2 Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy Tak  
3 Kombinezon wirusoodporny Tak/Podać

4 Zewnętrzne szwy. Elastyczne mankiety rękawów i 
nogawek. Elastyczna talia (klejona). Tak
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5 Zgodność z wymogiem intensywnej widzialności w 
najwyższej klasie (norma EN 20471 Klasa 3/3).  Tak/Podać

6
Wielofunkcyjne rozwiązanie: intensywna widzialność, 
ochrona przeciwchemiczna, biologiczna i antystatyczna Tak

7 Posiada normę 5 i 6 Tak/Podać

8 Wymagane dokumenty na wezwanie zamawiającego: 
karta katalogowa proponowanego produktu

Tak/Podać
 

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

   (miejscowość, data)         (podpis i pieczęć osób wskazanych 

           w dokumencie uprawniającym 

        do występowania w obrocie prawnym  

lub posiadających pełnomocnictwo )
 

OPIS  WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ochraniacze na buty - 400 par.

 
Oferowany model/typ:  

Producent:   
Kraj pochodzenia:  

Lp. Opis parametru Wartość wymagana Wartość oferowana

1

Ochraniacze na obuwie foliowe z gumką (gumki 
mocujące zapobiegające zsuwaniu się z buta). 
uniwersalny rozmiar i odpowiedni krój pozwala na 
dokładne dopasowanie wyrobu do obuwia

Tak/Podać  

2 Wymagane dokumenty na wezwanie zamawiającego: 
karta katalogowa proponowanego produktu

Tak/Podać  
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………………………………...      ......................................................

   (miejscowość, data)         (podpis i pieczęć osób wskazanych 

           w dokumencie uprawniającym 

        do występowania w obrocie prawnym  

lub posiadających pełnomocnictwo )

 

OPIS  WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Fartuch jednorazowy - 1000 szt.

 
Oferowany model/typ:  

Producent:   
Kraj pochodzenia:  

Lp. Opis parametru Wartość wymagana Wartość oferowana
1 Fartuch ochronny z flizeliny Tak  

2 Wymagane dokumenty na wezwanie zamawiającego: 
karta katalogowa proponowanego produktu Tak/Podać  

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

   (miejscowość, data)         (podpis i pieczęć osób wskazanych 

           w dokumencie uprawniającym 

        do występowania w obrocie prawnym  

lub posiadających pełnomocnictwo )
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OPIS  WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Rękawiczki jednorazowe - 1450 opakowań

 
Oferowany model/typ:  

Producent:   
Kraj pochodzenia:  

Lp. Opis parametru Wartość wymagana Wartość oferowana

1 Rękawice diagnostyczne syntetyczne, nitrylowe 
bezpudrowe Tak  

2
kształt uniwersalny, mankiet rolowany, dostępne w 
rozmiarach S – L: Rozmiary: S- 50 op., M- 1200 op., L- 
200op.

Tak  

3 Wymagane dokumenty na wezwanie zamawiającego: 
karta katalogowa proponowanego produktu Tak/Podać

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

   (miejscowość, data)         (podpis i pieczęć osób wskazanych 

           w dokumencie uprawniającym 

        do występowania w obrocie prawnym  

lub posiadających pełnomocnictwo )
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