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Strzelce Op., dnia 2I.02.2022t.

Zaproszenie do składania ofert

Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. , filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul.
Strażacka 8, 47-100 Strzelce Op. w imieniu którego działa Dyrektor DPS Pani Jolanta
Osuch zaprasza do złożęnia ofert na realizację zadania, którego wartość nie przel<racza
kwoty 130000 złotychnetto, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnta7l
września 2019r. Prawo zamówięń publicznych.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa pieluchomajtek, anatomicznych
majtek chłonnych i anatomicznych wkładek urologicznych (dla dorosĘch) dla Domu
Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z fi|iąw Szymiszowie i filią w Leśnicy ul. Strażacka
8.
1.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa pieluchomajtek, anatomicznych
majtek chłonnych i anatomicznychwkładek urologicznych (dla dorosłych) dla Domu
Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z ftlią w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul. Strażacka 8"
zgodnie parametrami podanyminiżĄ w ilościach zgodnie zzŃącznikari I,2,3,4,5
a) pieluchomajtki rozmiar M nocne o obwodzie od 73cm do I22 cm
b) pieluchomajtki rczmiar M dzienne o obwodzie od 73cm do I22 cm
c)pieluchomajtki rozmiar L nocne o obwodzie od92cmdo 155 cm
d)pieluchomajtki rozmi ar L dzięrne o obwodzie od 92cm do 155 cm
e)pieluchomajtki rozmiar XL nocne o obwodzie od 105cm do 170 cm
f)pieluchomajtki rozmiar XL dzienne o obwodzie od 105cm do 170 cm
g)anatomiczne majtki chłonne rozmiar M obwód od 80cm do 110cm
h)anatomiczne majtki chłonne rozmiat L obwód od 100 cm do 135cm
i) anatomiczne majtki chłonne rozmiar XL obwód od 120cm do 160cm
j) anatomiczne wkładki urologiczne dł. min.27§cm szer. min. 10,5cm
1.2. Pieluchomajtki -pTzez obwód należy rozumieó obwód pasa.
1.3. Pieluchomajtki - minimalna chłonnośó odpowiada maco najmniej normie ISO 11948-1.
l.4.Wszystkie produkty muszą posiadać atest lub certyfikat CE, który należy wskazać w
ofercie.
1.5. Na comiesięcznym zleceniu powinno być podane 90sztuk.

-najv,ryższachłonność M min. 2800ml, L min. 3000ml, XL min. 3200m1
-Pieluchomajtki wykonanę z materiału w 100% oddychającego na całej powięrzchnt
produktu - pokryte laminatem paroprzepu szczalnym,
-dobre i sprawdzone zabezpieczenię przęznaazone dla osób z najctęższymniettrzymaniem
moczu,
-możliwośó wielokrotnego zapinania i odklejania przylepców
zew nętr znej p i e lucho maj tki,
-bez elementów lateksowych,

b ez ry zyka r ozęrw ania warstwy

- ściągacze taliowe zprzoduiztyłl lub jeden ściągacz taliowy,
-wewnętrzne falbanki orazbarierki wewnętrznęboczne zapobiegające wyciekom ( skierowane
do wewnątrz),
- sYstem szybkiego wchłaniania, który umożliwia maksymalnie szybkie wchłanianie moczu do
środka produktu orazutrzymuje wilgoć z dalaod skóry pacjenta,

- 29 400 szt
-14 550 szt

- 44 580 szt
- 21 990 szt
- 6 720 szt
- 3 330 szt
- 5 010 szt
-I2 ż40 szt
- I 200 szt
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-indykator wilgotności - informacja o potrzebie zmiany pieluchy,
-warstwa kierująca wilgoć do wnętrza wkładki i chroniące przedzawilgoceniem,
-podwójny wkład chłonny,

1.6. Pieluchomaitki - dzienne o parametrach:
-najv,ryższachłonność M min. 2300ml, L min. 2600m1, XL min. 26OOnI
-pieluchomajtki wykonanę z materiału w I00Yo oddychającego na całej powi eruchni
produktu - pokryte laminatem paroprzepu szczalnym,
-dobrę i sprawdzone zabezpięczęnie plzęznaczone dla osób z najcięższymnie trąnrraniem
mocZu,
-możliwość wielokrotnego zapinania i odklejaniaprzylepców bezryzykarozerwania warstwy
zewnętr znej p i e luchomaj tki,,
-bez elementów lateksowych,
- ściągacze taliowe zprzoduiztyłu lub jeden ściągacz taliowy,
-wewnętrzne falbanki orazbarierki wewnętrznebocznę zapobiegające wyciekom ( skierowane
do wewnątrz),
- system szybkiego wchłaniania , który umozliwia maksymalnie szybkie wchłanianie moczu do
środka produktu orazutrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta,
-indykator wilgotności - informacja o potrzebie zmiany pieluchy,
-warstwa kierująca wilgoć do wnętrza wkładki i chroniące przed zawilgoceniem,
-podwójny wkład chłonny.

1.7. Anatomiczne maitki chłonne
-dla osób prowadzących aktywny tryb życia oraz dla uczestników zajęó rehabilitacji
ruchowej,
-chłonność - podwójny wkład chłonny z superabsorbentem,
- zal<ładane j ak zwyl<ła bielizna, r o zry w ane s zwy b o czne,
-wewnętrzne hydrofobowe falbanki bo czne zap obiegaj ące wyciekom.

1.8. Anatomiczne wkladki urologiczne
-wkładki dla kobiet z paskiemklejowym zabezpieczającym wkł adkę pr ze d pr zemie szczaniem,
-dopasowany anatomicznie wkład,
-chłonność - wkład chłonny z superabsorbentem,
- sup erab s orb ent neutr alizuj ący zap ach,
-szeroki pasek klejowy go zapewnia łatwe i pewne
-elastyczne wykończenie brzegów,

mocowanie do bielizny,

-całkowicie oddychaj ąca warstwa wierzchnia,
-anatomiczne wkładki urologiczne dł. min. 27,Scmszer. min. 10,5cm.

1.9. Realizacja zamówienia będzie następować zgodnie z zasadami:
l.WYkonawca zobowiązuje się dostarczyć asortyment własnym transportem do:
1.1 DPS w Strzelcach Op. ul. Strażacka 8,
1.2 DPS Filia Szymiszów ul, Strzelecka 2,
1.3 DPS Filia Leśnica ul. Szpitalna 20
w ilościach podanych w zńączniku rt I,2,3, 4, 5-na zasadach:
a) asortyment zarnawianej dostawy będzie uzgadniany sukcesywnie telefonicznie nie rzadziej
niż raz w miesiącu - do 15 dnia każdego kolejnego miesiąca,
b) Przedmiot zamówienia dostarczany będzie ptzez Wykonawcę w opakowaniu producenta,
na koszt i ryzyko wykonawcy. Opłata za opakowanie wliczona jest w cenę towaru.
c) wykonawca powinien posiadaó umowę z NFZ na czas trwania zamówienia,



d) ilośó, rodzaj lub rozmiar pieluchomajtek określonych w załącznikach do oferty,
moze ulec zmianie w trakcie kolejnych, poszczegolnych dostaw, zgodnie z zamówieniem
dotyczącym kolejnej dostawy, z zastrzężeniem, żęnie spowodujeto przekroazentakwoty
łącznej zamówienia, określonej umową.
Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić na bieżąco ewidencję dostarczanych
pieluchomajtek,z uwzględnieniem zmian ilości, rozmiarów i rodzajów,zgodniez kolejnymi
zamówieniami na poszczególne dostawy (powiadomienie).
Wykonawca zobowiązany jest z co najmniej tygodniowym v,ryprzedzeniem powiadomió
Ztnawiającego faxem lub mailem o wyczerpaniu się kwoty łącznej zamówienia, określonej
umową.
e) wykonawca zapewnia dobrą jakość asortymentu,
f) wykonawcazobowięanyjestwtreścioferty i faktury za dostarczone pieluchomajtki
uwzględnić:
1) kwotę doząłaty przez DPS,
2) kwotę do zapłaĘ przęz mieszkńca DPS, zgodnle z przepisami art. 58 ust. 3 ustawy
z dnia 12 marca 2004r. - o pomocy społecznej (..).
Należy przęz to rozumieó: podziń kwoty ceny na część płatną bezpośrednio przez DPS
i część płatną przez mieszkńca (ponad limit refundacji z NFZ),
g) fakturowanie odbywać się będzie po kazdorazowej dostawie,
h) wykonawca gwaranĘe niezmienną cenę przedmiotu zamówienia w okresie
obowiązywania umowy,
i) zanawiający zastrzega sobie mozliwość nię zrealizowania umowy w całości.

Termin realizacii zamówienia :

Od momentu podpisania umowy do dnia 31.12.2022r.

Krvterium oceny ofert: - cena 1007o
ZarnawiĄący dokonuje wyboru oferenta stosując kryterium nĄniższej ceny jednostkowej

brutto za I sztukę.

oferta powinna zawierać następuiące dokumenty:
1.Druk - formularz oferty,
Z.Załączntk nr 1, ż,3,4,5.
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej - Załącznik nr 6,
4. Wykonawca może złożyc ofertę na całość jak również na jedną z wlw części
zamówienia (załącznik nr 1, 2, 3,4, 5).

5.Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie atestu i certyfikatu CE orazkart
charakterystyki na oferowany prodŃt, które należy doŁączyó w formie kserokopii do oferty

-Zał.ącznik nr 7.
6. Wykonawca zobowiązany jest dołączyó do oferty 2 szt pieluchomajtki rozmiar M - dzienny
i nocny.

wszelkich informacii udzielaia:
*w sprawie procedury wyboru - Teresa Kunert - §t. inspektor ds. zam. publicznych - tel.
77146I-34-80 wew.403 budynek DPS Strzelce Op., ul. Strńacka 8,47-100 Strzelce Op.

email: przetargi@dps.strzelceop.pl
xw sprawie przedmiotu zamówienia:
-DPS Strzelce Op,- Teresa Słonina -kięrownik Domu - tęL.771461-34-80 wew. 424



-DPS Filia Szymiszów -Anna Migoń-Wirska - kierownik Domutel.771462-38-45 wew. 21,
budynek DPS Filia Szymiszów, ul. Strzelecka 2, 47-I00 Szymiszów,
-DPS Filia Leśnica - Lucyna Cisińska - kierownik Domu tet.771463-98-30 wew. 55
budynek DPS Filia Leśnica, ul. Szpitalna 20, 47-150 Leśnica.

Termin składania ofert upływa z dniem 24.02.2022r. do godz. 12.00
Oferty należy złożyó w sekretariacie DPS w Strzelcach Op. ul, Strażacka 8 osobiście,
pocńą, faxem lub pocztą elęktroniczną. Koperlę należy opisać w następujący sposób: Oferta
na zadanie pn.: ,,Sukcesywna dostawa pieluchomajtek, anatomicznych majtek chłorrnych i
anatomicznych wkładek urologicznych (dla dorosłych) dla Domu Pomocy Społecznej w
Strzelcach Op.z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul. Strażacka 8".

Wzwiązku z tym, iz budynekDPS jest zamknięty, w przypadku, gdyWykonawcabędzie
składał ofertę osobiście, na|eży zadzwonić domofonem przy drzwiach głównych DPS-u
pracownik otworzy drzwi i odbierze ofertę.

załaczniki dotyczące przedmiotu zamówienia:
l.Druk - formularz ofertowy
2. Załącznik nr 1 -7
3. Projekt umowy.
4. Klauzula informacyj na o ptzetw ar zaniu danych.

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


