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Lp.
 Nazwa asortymentu

jednostka Producent Ilość
Cena 

jedn.netto

Wartość 

netto

Podatek 

Vat %

Wartość 

brutto

1

Pieluchomajtki stosowane przy nietrzymaniu moczu i kału              

- wykonane z materiału pozwalającego na swobodną 

cyrkulację powietrza co najmniej w partii bioder.                                    

- brak lateksowych elementów      - cztery przylepcorzepy      

wielokrotnego użytku                    - optymalne dopasowanie w 

talii i optymalne przyleganie do ud-zapobiegające wyciekom                

- wskaźnik wilgotności informujący o konieczności zmiany  -  

podwójny lub potrójny układ chłonny, super absorbent 

niwelujący nieprzyjemny zapach      - chłonność nie mniej niż 

2500 ml           

extra large x 

30szt * 400

2

Pieluchomajtki  stosowane przy nietrzymaniu moczu i kału              

-wykonane z materiału pozwalającego na swobodną 

cyrkulację powietrza co najmniej w partii bioder.                                   

- brak lateksowych elementów        - cztery przylepcorzepy 

wielokrotnego użytku                    - optymalne dopasowanie w 

talii i optymalne przyleganie do ud-zapobiegające wyciekom                

- wskaźnik wilgotności informujący o konieczności zmiany   - 

podwójny lub potrójny układ chłonny, super absorbent 

niwelujący nieprzyjemny zapach     - chłonność nie mniej niż 

2200 ml           mediumx30szt* 20
3 Pieluchomajtki  stosowane przy nietrzymaniu moczu i kału              

-wykonane z materiału pozwalającego na swobodne 

oddychanie skórze co najmniej w partii bioder.                           

- brak lateksowych elementów         - cztery przylepcorzepy 

wielokrotnego użytku  - optymalne dopasowanie w talii i 

optymalne przyleganie do ud-zapobiegające wyciekom                                   

- wskaźnik wilgotności informujący o konieczności zmiany   - 

podwójny lub potrójny układ chłonny, super absorbent 

niwelujący nieprzyjemny zapach  - - chłonność nie mniej niż 

2500 ml                       
largex30szt* 2600
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4

Pieluchomajtki stosowane przy nietrzymaniu moczu i kału              

-wykonane z materiału pozwalającego na swobodną 

cyrkulację powietrza co najmniej w partii bioder.                                    

- brak lateksowych elementów        - cztery przylepcorzepy 

wielokrotnego użytku                    - optymalne dopasowanie w 

talii i optymalne przyleganie do ud-zapobiegające wyciekom                

- wskaźnik wilgotności informujący o konieczności zmiany   - 

podwójny lub potrójny układ chłonny, super absorbent 

niwelujący nieprzyjemny zapach  - chłonność nie mniej niż 

1500 ml           small x30szt* 12

*-lub pakowane inaczej,ale po 

przeliczeniu Ogółem:   
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