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Formularz asortymentowo - cenowy

LP. NAZWA Rozmiar Ilość Wartość netto Wartość brutto

Pakiet 1

1 do 2 kg 100

2 2-5 kg

3 3-6 kg

4 9-18 kg 200

5 50 op

Razem (Pakiet 1)  

Pakiet 2

1 S 100

Dostawa pieluchomajtek na potrzeby „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o.

Jednostkowa 
cena netto

Stawka 
VAT

Numer 
katalogowy

Pieluchomajtki dla niemowląt i dzieci wykonane z delikatnej tekstylopodobnej 
włókniny zapewniającej swobodny przepływ powietrza o chłonnym wkładzie 
zawierającym superabsorbent oraz system top dry zapewniające szybkie 
wchłanianie oraz suchą powierzchnię, z elastycznymi bokami ze streczem 
umożliwiające dokładne dopasowanie, posiadające oznaczenie rozmiaru oraz 
wycięcie na kikut pępka.

Pieluchomajtki dla niemowląt i dzieci wykonane z delikatnej tekstylopodobnej 
włókniny zapewniającej swobodny przepływ powietrza o chłonnym wkładzie 
zawierającym superabsorbent oraz system top dry zapewniające szybkie 
wchłanianie oraz suchą powierzchnię, z elastycznymi bokami ze streczem 
umożliwiające dokładne dopasowanie, posiadające oznaczenie rozmiaru oraz 
wycięcie na kikut pępka.

3 300

Pieluchomajtki dla niemowląt i dzieci wykonane z delikatnej tekstylopodobnej 
włókniny zapewniającej swobodny przepływ powietrza o chłonnym wkładzie 
zawierającym superabsorbent oraz system top dry zapewniające szybkie 
wchłanianie oraz suchą powierzchnię, z elastycznymi bokami ze streczem 
umożliwiające dokładne dopasowanie, posiadające oznaczenie rozmiaru.

3 200

Pieluchomajtki dla niemowląt i dzieci wykonane z delikatnej tekstylopodobnej 
włókniny zapewniającej swobodny przepływ powietrza o chłonnym wkładzie 
zawierającym superabsorbent oraz system top dry zapewniające szybkie 
wchłanianie oraz suchą powierzchnię, z elastycznymi bokami ze streczem 
umożliwiające dokładne dopasowanie, posiadające oznaczenie rozmiaru.

Chusteczki z miękkiej włókniny, nasączone, do pielęgnacji i oczyszczania każdego 
rodzaju skóry dzieci lub niemowląt, bez alkoholu etylowego, silikonów i parabenów. 
Pakowane po 24 szt.

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 450

3 L

4 XL

5 S 100

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. 

30 100

Pieluchomajtki dla dorosłych dzienne o obwodzie mieszczącym się w zakresie: 
130-175 cm (+-5 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. 

12 800

Pieluchomajtki dla dorosłych nocne o obwodzie mieszczącym się w zakresie:55-80 
cm (+-5 cm) (o podwyższonej chłonności, minimalna chłonność min. 2100 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.



6 M 150

7 L

8 XL

9 900

10 900

11

Razem (Pakiet 2)  

* obwód w pasie/biodra

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.

65 000

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.

16 500

Pieluchy anatomiczne dla osób dorosłych z nietrzymaniem moczu i stolca, bez 
skrzydeł opinających biodra, posiadające wewnętrzne osłonki boczne oraz 
zewnętrzny laminat oddychający na całej powierzchni i podwójny wkład chłonny, 
posiadające dużą chłonność: nie mniejszej niż 1250 g wg normy ISO, o wymiarach 
32 cm x 62,5 cm

Dodatkowe anatomiczne wkłady do pieluchomajtek zwiększające ich chłonność, 
nie powinny posiadać warstwy izolacyjnej, stanowiące dodatkowe zabezpieczenie 
dla osób ze średnią i ciężką inkontynencją o dużej chłonności: min.: 1200g wg 
normy ISO, o wymiarach 37 cm x 69 cm.

Podkłady urologiczne, z rozdrobnionym wkładem chłonnym z pulpy celulozowej, o 
chłonności min. 950 ml wg ISO. Warstwę spodnią powinna stanowić folia 
antypoślizgowa a warstwę wierzchnią włóknina. Wkłady powinny być 
jednorazowego użytku i nieprzemakalne o wymiarach 90 x 60 cm. 4 750
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