
Formularz asortymentowo-cenowy
Tabela 1. Asortyment objęty refundacją NFZ.

L.p.
Opis przedmiotu zamówienia

minimalne wymagania
Nazwa własna

Szacunkowe
ilości na 2017 r.

Limit dopłaty
NFZ [zł brutto]

za 60 szt.

Dopłata DPS do
limitu [zł brutto]

za 60 szt

Dopłata
mieszkańca

powyżej limitu
[zł. brutto] za 60

szt

Razem wartość
[zł brutto] za 60

szt.

Ogółem wartość
brutto za ilość
w roku 2017

1

Pieluchomajtki nocne o podwyższonej 
chłonności – rozmiar L 
o obwodzie w pasie 100 – 150 cm,  minimalna 
chłonność 3200 g wg normy ISO 11948-1
elastyczny ściągacz taliowy z przodu i z tyłu 
powodujący idealne dopasowanie do ciała, 
antybakteryjny superabsorbent z właściwością 
redukcji nieprzyjemnego zapachu, podwójny 
wkład chłonny, włóknina równomiernie  
rozprowadzająca mocz wewnątrz wkładu 
chłonnego, wewnętrzne falbanki boczne            
w części pachwinowej, przymocowane do 
układu chłonnego, zapobiegające wyciekom,
indykator wilgotności – informujący o 
konieczności zmiany pieluchy, brak elementów 
lateksowych, podwójne przylepcorzepy 
umożliwiające wielokrotne zapinanie                  
i odklejanie pieluchy, pokryte delikatnym 
laminatem oddychającym na całej powierzchni,
podwyższona chłonność, do użycia w nocy.

17 760 szt.

2

Pieluchomajtki nocne o podwyższonej 
chłonności - rozmiar M  
o obwodzie w pasie 75 – 110 cm, minimalna 
chłonność 2900 g wg normy ISO 11948-1, 
elastyczny ściągacz taliowy z przodu i z tyłu, 
powodujące idealne dopasowanie do ciała, 
antybakteryjny superabsorbent z właściwością 
redukcji nieprzyjemnego zapachu, podwójny 
wkład chłonny, włóknina równomiernie 
rozprowadzająca  mocz wewnątrz wkładu 
chłonnego, wewnętrzne falbanki boczne w 
części pachwinowej,  przymocowane do układu 
chłonnego, zapobiegające wyciekom, indykator 
wilgotności – informujący o konieczności zmiany
pieluchy, brak elementów lateksowych, 
podwójne przylepcorzepy umożliwiające 
wielokrotne zapinanie  i odklejanie pieluchy, 
pokryte delikatnym laminatem oddychającym na 
całej powierzchni, podwyższona chłonność,        
do użycia w nocy. 

8 850 szt.

3 Pieluchomajtki nocne o podwyższonej 
chłonności – rozmiar XL 

900 szt.



o obwodzie w pasie 130 – 170 cm,  minimalna 
chłonność 3200 g wg normy ISO 11948-1, 
elastyczny ściągacz taliowy z przodu i z tyłu 
powodujące idealne dopasowanie do ciała, 
antybakteryjny superabsorbent z właściwością 
redukcji nieprzyjemnego zapachu, podwójny 
wkład chłonny, włóknina równomiernie  
rozprowadzająca  mocz wewnątrz wkładu 
chłonnego, wewnętrzne falbanki boczne w 
części pachwinowej, przymocowane do układu 
chłonnego, zapobiegające wyciekom, indykator 
wilgotności – informujący o konieczności zmiany
pieluchy, brak elementów lateksowych, 
podwójne przylepcorzepy umożliwiające 
wielokrotne zapinanie  i odklejanie pieluchy, 
pokryte delikatnym laminatem oddychającym na 
całej powierzchni, podwyższona chłonność, do 
użycia w nocy.

4

Wkładki anatomiczne dla kobiet
-długość min. 28 cm, anatomiczny kształt 
dopasowujący się do ciała, antybakteryjny 
superabsorbent z właściwością redukcji 
nieprzyjemnego zapachu, falbanki boczne 
zapobiegające wyciekom, brak elementów 
lateksowych, szeroki pasek klejowy, pokryte 
laminatem oddychającym na całej powierzchni.
-chłonność min.700ml

2 880 szt.

5

Majtki chłonne uniwersalne dla kobiet             
i mężczyzn rozmiar M/L,
stosowane przy średnim stopniu nietrzymania 
moczu,  obwód w pasie M- 80-110, L – 100-135 
cm, minimalna chłonność - 1100g, wg norm ISO 
11948-1, zakładane jak zwykła bielizna, 
rozrywane szwy boczne, anatomiczny kształt 
dopasowujący się do ciała, antybakteryjny 
superabsorbent z właściwością redukcji 
nieprzyjemnego zapachu, falbanki boczne 
zapobiegające wyciekom, brak elementów 
lateksowych, pokryte laminatem oddychającym 
na całej powierzchni.

5 760 szt.

Cena oferty (razem wiersze od 1 do 5)

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

                                                                                                                                                                                                                                       (Czytelny podpis upoważ. Przedst. Wykonawcy/ów)



Tabela 2. Asortyment z pełną odpłatnością mieszkańca

L.p
Opis przedmiotu zamówienia

minimalne wymagania
Nazwa własna

Szacunkowe ilość na
2017r.

Kwota brutto do zapłaty
przez mieszkańca za 1

szt.

Ogółem wartość brutto za
ilość w roku 2017

1 Pieluchomajtki nocne o podwyższonej chłonności – rozmiar L 
o obwodzie w pasie 100 – 150 cm,  minimalna chłonność 3200 g wg normy ISO 
11948-1 elastyczny ściągacz taliowy z przodu i z tyłu powodujący idealne 
dopasowanie do ciała, antybakteryjny superabsorbent z właściwością redukcji 
nieprzyjemnego zapachu, podwójny wkład chłonny, włóknina równomiernie  
rozprowadzająca mocz wewnątrz wkładu chłonnego, wewnętrzne falbanki boczne    
w części pachwinowej, przymocowane do układu chłonnego, zapobiegające 
wyciekom, indykator wilgotności – informujący o konieczności zmiany pieluchy, brak 
elementów lateksowych, podwójne przylepcorzepy umożliwiające wielokrotne 
zapinanie i odklejanie pieluchy, pokryte delikatnym laminatem oddychającym na 
całej powierzchni, podwyższona chłonność, do użycia w nocy.

5 820 szt

2 Pieluchomajtki nocne o podwyższonej chłonności - rozmiar M  
o obwodzie w pasie 75 – 110 cm, minimalna chłonność 2900 g wg normy ISO 
11948-1, elastyczny ściągacz taliowy z przodu i z tyłu, powodujący idealne 
dopasowanie do ciała, antybakteryjny superabsorbent z właściwością redukcji 
nieprzyjemnego zapachu, podwójny wkład chłonny, włóknina równomiernie 
rozprowadzająca mocz wewnątrz wkładu chłonnego, wewnętrzne falbanki boczne  w
części pachwinowej,  przymocowane do układu chłonnego, zapobiegające 
wyciekom, indykator wilgotności – informujący o konieczności zmiany pieluchy, brak 
elementów lateksowych, podwójne przylepcorzepy umożliwiające wielokrotne 
zapinanie i odklejanie pieluchy, pokryte delikatnym laminatem oddychającym na 
całej powierzchni, podwyższona chłonność, do użycia w nocy. 

2 880 szt.

3 Pieluchomajtki nocne o podwyższonej chłonności – rozmiar XL 
o obwodzie w pasie 130 – 170 cm,  minimalna chłonność 3200 g wg normy ISO 
11948-1, elastyczny ściągacz taliowy z przodu i z tyłu powodujące idealne 
dopasowanie do ciała, antybakteryjny superabsorbent z właściwością redukcji 
nieprzyjemnego zapachu, podwójny wkład chłonny, włóknina równomiernie  
rozprowadzająca mocz wewnątrz wkładu chłonnego, wewnętrzne falbanki boczne    
w części pachwinowej, przymocowane do układu chłonnego, zapobiegające 
wyciekom, indykator wilgotności – informujący o konieczności zmiany pieluchy, brak 
elementów lateksowych, podwójne przylepcorzepy umożliwiające wielokrotne 
zapinanie  i odklejanie pieluchy, pokryte delikatnym laminatem oddychającym na 
całej powierzchni, podwyższona chłonność, do użycia w nocy.

720 szt.

4 Majtki chłonne uniwersalne dla kobiet i mężczyzn rozmiar M/L,
stosowane przy średnim stopniu nietrzymania moczu,  obwód w pasie M- 80-110, L 
– 100-135 cm, minimalna chłonność - 1100g, wg norm ISO 11948-1, zakładane jak 
zwykła bielizna, rozrywane szwy boczne, anatomiczny kształt dopasowujący się do 
ciała, antybakteryjny superabsorbent z właściwością redukcji nieprzyjemnego 
zapachu, falbanki boczne zapobiegające wyciekom, brak elementów lateksowych, 
pokryte laminatem oddychającym na całej powierzchni.

4 500 szt.

Cena oferty (razem wiersze od 1 do 4)

(Czytelny podpis upoważ. Przedst. Wykonawcy/ów)


