
                                                                                                Załącznik numer 8 do SIWZ 
   

„Dostawa worków foliowych oraz ręczników papierowych,
papieru toaletowego i podajników na potrzeby „Pro-Medica" w Ełku Sp. z o. o.”

F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - C E N O W Y 

PAKIET 1

L.p. Nazwa Opis Ilość Cena netto Wartość netto Vat %
Wartość 
brutto

Numer katalogowy , nazwa 
producenta ( jeżeli dotyczy ) 

1) Ręcznik papierowy 

Gofrowany,  bezpyłowy,  w 
kolorze białym lub szarym, w 
roli z łatwo wyjmowaną tuleją 
umożliwiającą  odwijanie 
ręcznika  ze  środka  rolki  o: 
długości 170 + 10 m, śr. 19 + 
1,5  cm,  wys.  20  + 1,5  cm, 
waga  min.  1,5kg,  gramatura 
min  44gram/m2,  ręcznik  ma 
pasować  do  podajnika  typu 
Merida “MAXI”/*

13.500 
szt

1a) Dzierżawa podajnika - 600 szt.

2) 
Ręcznik  papierowy  do 
podajnika automatycznego

Jednorazowy,  bezpyłowy  w 
roli  o:  długości  150  + 10 m, 
śr. 19 + 1,5 cm, wys. 20 + 1,5 
cm,  nawinięty   na  sztywną 
tuleję o śr. Otworu 4cm, waga 
min.  1,3kg,  gramatura  min 
45gram/m2,  ręcznik  ma 
pasować  do  podajnika 
wskazanego w poz.5

1.050 szt

3) Papier toaletowy 

1-warstwowy,  max.  śr.  rolki 
19  cm  (min.  17cm.),  śr. 
otworu  6cm,  długość  rolki 
170  + 10m, waga min 0,7kg, 
gramatura  min  36gram/m2, 
uwaga: papier musi pasować 
do podajnika Merida “MINI”/*

11.500 
szt



3a) Dzierżawa podajnika - 160 szt.

4) 
Ręcznik  celulozowy  do 
podajnika automatycznego

Biały, celulozowy, bezpyłowy, 
2-warstwowy  ręcznik  z 
wyjmowaną  tubą  w  roli  o 
wymiarach:  szerokość 
21,5+1,5  cm,  długość 150  + 
10  m,  średnica  19  + 1cm., 
nawinięty na sztywną tuleję o 
śr.  otworu  4cm,  uwaga: 
ręcznik  musi  pasować  do 
podajnika  opisanego  w 
pozycji 5

1.500 szt

5) Podajnik do ręcznika

Podajnik  ma  być  zamykany 
na  kluczyk  i  obsługiwany 
bezdotykowo  -  użytkownik 
dotyka  tylko  swoją  część 
ręcznika,  wykonany  z 
tworzywa  ABS  lub  metalu 
odpornego  na  dezynfekcję, 
łatwy w utrzymaniu czystości 
i  uzupełnianiu,  dozowanie 
jednego  ręcznika  poprzez 
jednokrotne  pociągnięcie 
ręcznika,  podajnik 
wyposażony  w  mechanizm 
wysuwający  kolejne  porcje 
ręcznika  o  długości  listka 
25+2,5cm  z  automatycznym 
mechanicznym  odcięciem, 
urządzenie  bez  zasilania 
elektrycznego.  Podajnik  ma 
pasować  do  ręcznika  z 
pozycji 2 i poz 4

45 szt

6) 
Podajnik+
do papieru toaletowego

Podajnik  zamykany  na 
kluczyk,  wykonany  z 
tworzywa  ABS  lub  metalu 
odpornego  na  dezynfekcję, 
wyposażony  w  okienko  do 
kontroli  ilości  papieru  w 
pojemniku,  max  śr.  roli  19-
20cm,   dostosowany  do 
papieru z pozycji 3.

30 szt



7) *  Zamawiający  dopuszcza 
możliwość  zaoferowania 
asortymentu  pasującego  do 
innego  typu  podajnika  niż 
wskazany  w  poz.  1  i  3 
(asortyment  musi  spełniać 
parametry /gramatura, długość, 
waga/  opisane  w  SIWZ)  pod 
warunkiem  udostępnienia  na 
okres  umowy   podajników 
będących  własnością  oferenta 
(dzierżawa)  w  ilości:  poz.  1a) 
600+10%,  poz.  3a)  160+10%, 
wraz  z  montażem  i 
demontażem  po  zakończeniu 
umowy.  Wartość  dzierżawy 
winna  być  dopisana  jako 
pozycja 1a i 3a.

     RAZEM: 
                                    

PAKIET 2

L.p. Nazwa Opis Ilość Cena netto Wartość netto Vat % Wartość brutto
Numer katalogowy , nazwa 

producenta ( jeżeli dotyczy ) 

1

Worki  foliowe 
niebieskie 
pakowane  po 
50szt.

Worek  LDPE,  Rozmiar 
min:  55x55cm,  gr.  0,025-
0,30  mm,  waga  min. 
0,014kg

225.000 
szt

2

Worki  foliowe 
niebieskie 
pakowane  po 
20szt.

Worek  LDPE,  Rozmiar 
min:  60x90cm,  gr.min. 
0,030-0,40 mm, waga min. 
0,03kg

60000 szt

3

Worki  foliowe 
niebieskie 
pakowane  po 
20szt.

Worek  LDPE,  Rozmiar 
min:  80x120  cm,  gr.  min. 
0,040  mm,  waga  min. 
0,07kg

30000 szt

4 Worki  foliowe 
czarne 

Worek  LDPE,  Rozmiar 
min:  55x55cm,  gr.  0,025-

290000 szt



pakowane  po 
50szt.

0,30  mm,  waga  min. 
0,014kg  

5

Worki  foliowe 
czarne 
pakowane  po 
20szt.

Worek  LDPE,  Rozmiar 
min:  60x90cm,  gr  .min. 
0,030-0,40 mm, waga min. 
0,03kg

45000 szt

6

Worki  foliowe 
czarne 
pakowane  po 
20szt.

Worek  LDPE,  Rozmiar 
min:  80x120  cm,  gr.  min. 
0,040  mm,  waga  min. 
0,07kg

45000 szt

7

Worki  foliowe 
czerwone 
pakowane  po 
50szt.

Worek  LDPE,  Rozmiar 
min:  30x30cm,  gr. 
0,025mm,  waga  min. 
0,0041kg

3800 szt

8

Worki  foliowe 
czerwone 
pakowane  po 
50szt.

Worek  LDPE,  Rozmiar 
min:  55x55cm,  gr.  0,025-
0,30  mm,  waga  min. 
0,014kg  

255000 szt

9

Worki  foliowe 
czerwone 
pakowane  po 
20szt.

Worek  LDPE,  Rozmiar 
min:  60x90cm,  gr.  min. 
0,030-0,40 mm, waga min. 
0,03kg

56000 szt

10

Worki  foliowe 
czerwone 
pakowane  po 
20szt.

Worek  LDPE,  Rozmiar 
min:  80x120  cm,  gr.  min. 
0,040  mm,  waga  min. 
0,07kg

75000 szt

11

Worki  foliowe 
białe 
pakowane  po 
50szt.

Worek  LDPE,  Rozmiar 
min:  55x55cm,  gr.  0,025-
0,30  mm,  waga  min. 
0,014kg  

16500 szt

12

Worki  foliowe 
białe 
pakowane  po 
20szt.

Worek  LDPE,  Rozmiar 
min:  80x120  cm,  gr.  min. 
0,040  mm,  waga  min. 
0,07kg

44000 szt

13

Worki  foliowe 
żółte 
pakowane  po 
50szt.

Worek  LDPE,  Rozmiar 
min:  55x55cm,  gr.  0,025-
0,30  mm,  waga  min. 
0,014kg

800 szt

14 Worki  foliowe 
żółte 

Worek  LDPE,  Rozmiar 
min:  60x90cm,  gr.  min. 

1500 szt



pakowane  po 
20szt.

0,030-0,40 mm, waga min. 
0,03kg

15

Worki  foliowe 
żółte 
pakowane  po 
20szt.

Worek  LDPE,  Rozmiar 
min:  80x120  cm,  gr.  min. 
0,040  mm,  waga  min. 
0,07kg

1000 szt

16

Worki  foliowe 
przeźroczyste 
pakowane  po 
20szt.

Worek  LDPE,  Rozmiar 
min:  80x120  cm,  gr.  min. 
0,040  mm,  waga  min. 
0,07kg

11500 szt

17

Worki  foliowe 
fioletowe 
pakowane  po 
20szt.

Worek  LDPE,  Rozmiar 
min:  80x120  cm,  gr.  min. 
0,040  mm,  waga  min. 
0,07kg

1500 szt

18
Reklamówka 
pakowana  po 
100szt.

Materiał  LDPE lub HDPE, 
rozmiar  min:  32x9x64cm, 
gr. min. 0,01 mm 

11000 szt

19
Reklamówka 
pakowana  po 
100szt.

Materiał  LDPE lub HDPE, 
Rozmiar min:  28x7x48cm, 
gr. min. 0,01 mm

4000 szt

RAZEM: 


