
Załącznik Nr 8 do SIWZ

na „Dostawę pieluchomajtek”

Formularz asortymentowo-cenowy

LP. NAZWA rozmiar ilość * WARTOŚĆ BRUTTO

Pakiet I

1 1-3 kg 100

2 2-5 kg

3 3-6 kg

4 9-18 kg 200

Razem (Pakiet I)  0,00 0,00

Pakiet II

1 S 100

JEDN. CENA 
NETTO

WARTOŚĆ 
NETTO

Pieluchomajtki dla dzieci. Pieluszki stworzone z najdelikatniejszych i przetestowanych dermatologicznie 
materiałów, chłonne, zapobiegające wypłynięciu moczu i kału. Z wycięciem na kikut pępka.

Pieluchomajtki dziecięce. Pieluszki stworzone z najdelikatniejszych i przetestowanych dermatologicznie 
materiałów, chłonne, zapobiegające wypłynięciu moczu i kału. Z wycięciem na kikut pępka. 1 760

Pieluchomajtki dziecięce. Pieluszki stworzone z najdelikatniejszych i przetestowanych dermatologicznie 
materiałów, chłonne, zapobiegające wypłynięciu moczu i kału. 1 720

Pieluchomajtki dziecięce. Pieluszki stworzone z najdelikatniejszych i przetestowanych dermatologicznie 
materiałów, chłonne, zapobiegające wypłynięciu moczu i kału. 

Pieluchomajtki dla dorosłych dzienne o obwodzie mieszczącym się w zakresie: 55-80 cm  (+-5 cm) 
– dla osób z tendencją do uczuleń (nie zawierające lateksowych elementów),  minimalna 
chłonność 1600 ml według norm ISO, falbanki zapobiegające wypływowi moczu i kału, przylepce 
mocujące wielokrotnego zapinania i odpinania (więcej niż dwukrotnie), ściągacze taliowe z przodu 
i z tyłu, - produkt 100% oddychający na całej powierzchni – wszystkie warstwy wykonane z 
laminatu przepuszczającego powietrze, ale nie przepuszczającego cieczy, tzn. zarówno 
wewnętrzna (stykająca się ze skórą), jak zewnętrzna warstwa wykonana z materiału 
przepuszczającego powietrze, system neutralizujący nieprzyjemny zapach, anatomiczny kształt 
produktu, pakowane po 30 szt.



2 M 100

3 L

Pieluchomajtki dla dorosłych dzienne o obwodzie mieszczącym się w zakresie: 73-122 (+-5 cm) – dla osób 
z tendencją do uczuleń (nie zawierające lateksowych elementów), minimalna chłonność 2250 ml według 
norm ISO, falbanki zapobiegające wypływowi moczu i kału, przylepce mocujące wielokrotnego zapinania i 
odpinania (więcej niż dwukrotnie), ściągacze taliowe z przodu i z tyłu, - produkt 100% oddychający na całej 
powierzchni – wszystkie warstwy wykonane z laminatu przepuszczającego powietrze, ale nie 
przepuszczającego cieczy, tzn. zarówno wewnętrzna (stykająca się ze skórą), jak zewnętrzna warstwa 
wykonana z materiału przepuszczającego powietrze, system neutralizujący nieprzyjemny zapach, 
anatomiczny kształt produktu, pakowane po 30 szt.

Pieluchomajtki dla dorosłych dzienne o obwodzie mieszczącym się w zakresie: 95-150 cm (+-5 cm) - dla 
osób z tendencją do uczuleń (nie zawierające lateksowych elementów), minimalna chłonność 2550 ml 
według norm ISO, falbanki zapobiegające wypływowi moczu i kału, przylepce mocujące  wielokrotnego 
zapinania i odpinania (więcej niż dwukrotnie),ściągacze 
taliowe z przodu i z tyłu, - produkt 100% oddychający na całej powierzchni – wszystkie warstwy wykonane z 
laminatu przepuszczającego powietrze , ale nie przepuszczającego cieczy, tzn. zarówno wewnętrzna 
(stykająca się ze skórą) , jak zewnętrzna warstwa wykonana z materiału przepuszczającego 
powietrze,,system neutralizujący nieprzyjemny zapach, anatomiczny kształt produktu,   pakowane po 30 
szt. 

30 000



4 XL

5 S 100

6 M 100

7 L

Pieluchomajtki dla dorosłych dzienne o obwodzie mieszczącym się w zakresie: 130-175 cm dla osób z 
tendencją do uczuleń (nie zawierające lateksowych elementów), minimalna chłonność 2600 ml według 
norm ISO, falbanki zapobiegające wypływowi moczu i kału, przylepce mocujące wielokrotnego zapinania i 
odpinania (więcej niż dwukrotnie),ściągacze taliowe z przodu i z tyłu, - produkt 100% oddychający na całej 
powierzchni – wszystkie warstwy wykonane z laminatu przepuszczającego powietrze , ale nie 
przepuszczającego cieczy, tzn. zarówno wewnętrzna (stykająca się ze skórą), jak zewnętrzna warstwa 
wykonana z materiału przepuszczającego powietrze, system neutralizujący nieprzyjemny zapach, 
anatomiczny kształt produktu, pakowane po 30 szt. 

12 000

Pieluchomajtki dla dorosłych nocne o obwodzie mieszczącym się w zakresie:55-80 cm (+-5 cm) (o 
podwyższonej chłonności, minimalna chłonność 2500 ml według norm ISO),  falbanki 
zapobiegające wypływowi moczu i kału, przylepce mocujące wielokrotnego zapinania i odpinania 
(więcej niż dwukrotnie), ściągacze taliowe z przodu i z tyłu, - produkt 100% oddychający na całej 
powierzchni – wszystkie warstwy wykonane z laminatu przepuszczającego powietrze, ale nie 
przepuszczającego cieczy, tzn. zarówno wewnętrzna (stykająca się ze skórą), jak zewnętrzna 
warstwa wykonana z materiału przepuszczającego powietrze, system neutralizujący nieprzyjemny 
zapach, anatomiczny kształt produktu, pakowane po 30 szt.

Pieluchomajtki dla dorosłych nocne o obwodzie mieszczącym się w zakresie 73-122 cm (+-5 cm) 
(o podwyższonej chłonności, minimalna chłonność 2900 ml według norm ISO),  falbanki 
zapobiegające wypływowi moczu i kału, przylepce mocujące wielokrotnego zapinania i odpinania 
(więcej niż dwukrotnie), ściągacze taliowe z przodu i z tyłu, - produkt 100% oddychający na całej 
powierzchni – wszystkie warstwy wykonane z laminatu przepuszczającego powietrze, ale nie 
przepuszczającego cieczy, tzn. zarówno wewnętrzna (stykająca się ze skórą), jak zewnętrzna 
warstwa wykonana z materiału przepuszczającego powietrze, system neutralizujący nieprzyjemny 
zapach, anatomiczny kształt produktu, pakowane po 30 szt.

Pieluchomajtki dla dorosłych nocne o obwodzie mieszczącym się w zakresie: 95-150 cm (+-5 cm) 
(o podwyższonej chłonności, minimalna chłonność 3200 ml według norm ISO),  falbanki 
zapobiegające wypływowi moczu i kału, przylepce mocujące wielokrotnego zapinania i odpinania 
(więcej niż dwukrotnie), ściągacze taliowe z przodu i z tyłu, - produkt 100% oddychający na całej 
powierzchni – wszystkie warstwy wykonane z laminatu przepuszczającego powietrze, ale nie 
przepuszczającego cieczy, tzn. zarówno wewnętrzna (stykająca się ze skórą), jak zewnętrzna 
warstwa wykonana z materiału przepuszczającego powietrze, system neutralizujący nieprzyjemny 
zapach, anatomiczny kształt produktu, pakowane po 30 szt.

63 000



8 XL

Razem (Pakiet II)  

Razem Pakiet I + II  

* Podane ilości są ilościami szacunkowymi a realizacje dostaw odbywać się będą według potrzeb Zamawiającego.

Pieluchomajtki dla dorosłych nocne o obwodzie mieszczącym się w zakresie: 130-170 cm (+-5 cm) 
(o podwyższonej chłonności, minimalna chłonność 3200 ml według norm ISO),  falbanki 
zapobiegające wypływowi moczu i kału, przylepce mocujące wielokrotnego zapinania i odpinania 
(więcej niż dwukrotnie), ściągacze taliowe z przodu i z tyłu, - produkt 100% oddychający na całej 
powierzchni – wszystkie warstwy wykonane z laminatu przepuszczającego powietrze, ale nie 
przepuszczającego cieczy, tzn. zarówno wewnętrzna (stykająca się ze skórą), jak zewnętrzna 
warstwa wykonana z materiału przepuszczającego powietrze, system neutralizujący nieprzyjemny 
zapach, anatomiczny kształt produktu, pakowane po 30 szt.

14 100
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