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Strzelce Op., dnia 28.01.20I9r.

Zaproszenie do składania ofert

Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy
ul, Strazacka 8, 47-100 Strzelce Op. w imięniu którego działa Dyrektor DPS Pani
Jolanta Osuch zaprasza do złożęnia ofert na realtzację zadania, którego warlość nie
przehacza wyrazonej w złotych równowaftości kwoty 30 000euro, wyłączonej ze
stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznta 2004r. (tj.Dz.U z 2017r.poz"1579)
Prawo zamówień publicznych, zgodnie z at1. 4 ust. 8,

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa pieluchomajtek, anatomicznych
majtek chlonnych i anatomicznych wkładek urologicznych (dla dorosĘch) dla
Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z fl|ią w Szymiszowie i filią w Leśnicy
ul. Strażacka 8.
1.1. Przedmiotem zamowienia jest sukcesywna dostawa pieluchomajtek, anatomicznych
majtek chłonnych i anatomicznych wkładek urologicznych (dla dorosłych) dla Domu
Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z fiią w Szymiszowie i filią w Leśnicy
ul. Strazacka 8" zgodnie parametrami podanymi nizej w ilościach zgodnie
z załączntkami 1 ,2,3,4,5, 6, 7 ,.

a) pieluchomajtki rozmlar S nocne o obwodzie od 55cm do 85 cm - 330 szt
b) pieluchomajtki rozmiar S dzienne o obwodzie od 55cm do 85 cm - 330 szt
c) pieluchomajtki rozmiar M nocne o obwodzie od 73cm do I22 cm - 13860 szt
d)pieluchomajtki rozmiar M dzienne o obwodzie od 73cm do l22 cm - 13860 szt
e)pieluchomajtki rozmiar L nocne o obwodzie od 92cm do 155 cm - 260]0 szt
t)pieluchomajtki rozmiar L dzienne o obwodzie od 92cm do 155 cm - 26070 szt
g)pieluchomajtki rozmiar XL nocne o obwodzie od 105cm do 170 cm - 2970 szt
h)pieluchomajtki rozmiar XL dzienne o obwodzie od 105cm do 170 cm - 2970 szt
i) anatomiczne majtki chłonne rozmiar S obwód od 55cm do 85cm - 660szt
j)anatomiczne majtki chłonne rozmiar M obwód od 80cm do 110cm - 5280 szt
k) anatomiczne majtki chłonne rozmiar L obwód od 100 cm do 135cm -16800 szt
l) anatomiczne majtki chłonne rozml,ar XL obwód od 120cm do 160cm- 1320 szt
ł) anatomiczne wkładki urologiczne dł. mln,27,5cm szer. min. 10,5cm - 3300 szt
m) ) anatomiczne wkładki urologiczne dł. min.34cm szer. min. 15cm
n) pieluchy anatomiczne dł, min. 64cm szer. min, 32cm

- 1320 szt
660szt

1.2. Pieluchomajtki - ptzęz obwod należy rozumieć obwód pasa.
1,3. Pięluchomajtki-minimalna chłonność odpowiada ma co najmniej normie ISO
1 1 948-1.
1.4. Wszystkie produkty muszą posiadać atęst lub certyfikat CE, który na\eży wskazac
w ofercie.
1.5. Pieluchomaitki - nocne o parametrach:
- najwyższa chłonnośó M min. 2800m1, L min. 3000m1, XL min. 3200ml
- pieluchomajtki wykonane z materiału w I00% oddychającego na całej powierzchni
pieluchomajtek.
- dobre i sprawdzone zabezpteczenie przęznaczone dla osób z nilcięższym nie trzymaniem
mocZu,
- możliwość wielokrotnego zapinania i odklejania przylepców bez ryzyka rozęrwania



warstwy zęwnętrzneJ pieluchy,
- bez elementów lateksowych,
- ściągaczetaliowe zprzoduiztyłu lub jeden ściągacz taliowy,
- wewnętrzne hydrofobowe falbanki boczne zapobiegające wyciekom,
- indykatoi wilgotności - informacja o potrzebie zmiany pieluchy,
- warstwa kierująca wilgoć do wnętrza wkładki i chroniące przed zawilgoceniem,
- podwójny wkład chłonny.

1.6. Pieluchomaitki - dzienne o parametrach:
- nalv,ryższa chłonność M min. 2300m1, L min. 2600m1, XL min. 2600m1

- pieluchomajtki wykonane z materiału w 1,00% oddychającego na całej powierzchni
pieluchomajtek,

_ dobre i sprawdzone zabezpleczenie plzęznaazone dla osób z najcięższym nie trzymaniem
mocZu,

- mozliwość wielokrotnego zapinaniai odklejania przylepców bezryzykarozerwania
warstwy zewnętrznej pieluchy,

- bęz elementów lateksowych,
- ściągacze taliowę zprzodutztyłu lub jeden ściągacz taliowy,
- wewnętrzne hydrofobowe falbanki boczne zapobiegające wyciekom,
- indykator wilgotności - informacja o potrzebie zmlany pieluchy,
- warstwa kierująca wilgoć do wnętrza wkładki i chroniące przed zawilgoceniem.
- podwojny wkład chłonny.

1.7. Anatomiczne maitki chłonne
- dla osob prowadzących aktywny tryb życta oraz dla uczestników zajęć rehabilitacji
ruchowej,

- chłonność - podwójny wkład chłonny z superabsorbentem,
- zakładanęjak zwykła bielizna, rozrywane szwy boczne,
- wewnętrzne hydrofobowe falbanki boczne zapobiegające wyciekom,

1.8. Anatomiczne wkładki urologiczne
-wkładki dla kobiet z paskiemklejowym zabezpleczającym wkładkę przed przemieszczaniem,
- dopasowany anatom],cznle wkład,
- chłonność - wkład chłonny z superabsorbentem,
- superabsorbent neutralizujący zapach,
- szeroki pasek klejowy co zapewnia łatwe i pewne mocowanie do bielizny,
- elastyczne wykończenie brzegów,
- całkowicie oddychająca warstwa wierzchnia,
- anatomiczne wkładki urologiczne dł. min. 27,5cm szer. min. 10,5cm
- anatomiczne wkładki urologiczne dł. min.34cm szer. min. 15cm

1.9.pielucha anatomiczna-pielucha oddychająca zapewniającą dostęp powietrza do skóry
podczas uzltkowania o dł. min. 64cm szer. min. 3żcm.

1.9. Realizacja zamówienia będzie następować zgodnie z zasadami:
1.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć asoftyment własnym transpofiem do:

1.1 DPS w Strzelcach Op. ul. Strazacka 8,

1.2 DPS Filia Szymiszów ul. Strzelecka ż,
1,3 DPS Filia Leśnica ul. Szpitalna 20
w ilościach podanych w załączniku nr I,2,3, 4, 5,6,7 na zasadach:



a) asorlyrnent zamawianej dostawy będzie uzgadniany sukcesywnie telefonrcznte
nie rzadziej niż raz w miesiącu - do 15 dnia kazdego kolejnego miesiąca,
b) przedmiot zamówienia dostarazany będzie przęz Wykonawcę w opakowaniu
producenta, na koszt i ryzyko wykonawcy. Opłata za opakowanie wliczona
jest w ceńę towaru.
c) wykonawca powinien posiadać umowę z NFZ na czas trwania zamówienia,
d) ilośó, rodzaj lub rozmiar pieluchomajtek określonych w załącznikach do oferty,
moze ulec zmianie w trakcie kolejnych, poszczególnych dostaw, zgodnie
z zamowięniem dotyczącym kolejnej dostawy, z zastrzężęniem, że nlę spowoduje
to przekro czenia kwoty Łącznej zamowienia, określonej umową.
Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić na biężąco ewidencję dostarczanych
pieluchomajtek, z uwzględnieniem zmian ilości, rozmiarów i rodzajow, zgodnie
z kolejnymi zamówieniami na poszczęgolne dostawy (powiadomienie).
Wykonawca zobowiązany jest z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem
powiadomić Zamawtającego faxem lub mailem o wyczerpaniu się kwoty łącznej
zamówienia , określonej umową.
e) wykonawca zapewnia dobrą jakośó asortymentu,
f) wykonawca zobowlązany jest w treści oferly i faktury za dostarczone pieluchomajtki
uwzględnić:
1) kwotę do zapłaty przez DPS,
2) kwotę do zapłaty przęz mieszkańca DPS, zgodn:'ę z przepisami art. 58 ust, 3 ustawy
z dnl,a |2 marca 2004r. - o pomocy społecznej (..).
Nalezy plzez to rozumiec podział kwoty ceny na część płatną bezpośrednio przez DPS
i część płatną przęz mieszkańca (ponad limit refundacji z NFZ),
g) fakturowanie odbywać się będzie po kazdorazowej dostawie,
h) wykonawca gwarantuje niezmienną cenę przedmiotu zamówienia w okresie
obowiązywania umowy,
t) zamawląący zastrzega sobie mozliwość ntę zręalizowania umowy w całości.
j) Zamówienie dokonywane jest zgodntę z art. 4 ust. 8 ustawy Pzp.

Termin realizacii zamówienia :

Od momentu podpisania umowy do dnia 31.12.20I9r,

Kryterium oceny ofert: - cena 1007o

Zamawiający dokonuje wyboru oferenta stosując kryterium najniższej ceny
jednostkowej brutto za 1 sztukę.

oferta powinna zawierać następuiace dokumenw:
1.Druk - formularz oflefiy,
2. Załącznlk nr 1.

3, Aktualny odpis z właściwego rejestru Lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej-Załącznlk nr 2.

4. Wykonawca może złożyc oferlę na całość jak rownież na 1edną z wlw części
zamówienia (zŃ,ącznik nr 1, 2, 3,4, 5,6,7)
5,Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofęrcie atestu i certyf,rkatu
CE na oferowany produkt, które nalezy doŁączyć w formie kserokopii do oferty -
ZŃączntk nr 3.

Ę52elkich informacii udzielaia:



. w sprawie proceduĘ/ wybonr - Teresa Kunert - Inspektor ds, zam. publicznych -
tę]..77146I-34_80 wew. 403 budynek DPS Strzelce op,, ul. Strazacka 8,

47 -I0O Strzelce Op. email: przetargi(g)clps,strzelceop,pl
o w §prawie przedmiotu zamówienia:

$ps Strr.l." op-teresa Słonina -kierownik Domu -tel.771461-34-80 węw.424
_ DPS Filia Szymiszów _ Anna Migoń_Wirska _ kierownik Domu

te1.77l462-38_45 wew. 21, budynek DPS Filia Szymiszów, ul. Strzelecka 2,

47-|00 Szymiszów,
-DpS Filia Leśnica - Lucyna Cisińska - kierownik Domu tel.771463,98-30 wew. 55

budynek DPS Filia Leśnica, ul. Szpitalna 20, 47,I50 Leśnica.

Termin składania ofert upĘw^ z dniem 04.0ż.20|9r. do godz. 15.00

oferty na|eży zŁożyc * ,.k óturiacie DPS w Strzęlcach Op. ul. Strażacka 8 osobiŚcie,

pocztą, faxem lub pocztą elektroniczną.

załaczniki dotvczace przedmiotu zamówienia:
1,Druk - formularz oferlowy
2. Zał,ącznlk nr 1 -7

3. Projekt umowy.
4. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych,

Otrzymują:
1. x strona internetowa
2. x tablica ogłoszeń
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