
 Drzewica, 27-04-2021r

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Drzewicy zaprasza do złożenia oferty na  realizację 

zadania:

pt. „ Zakup środków ochrony indywidualnej   do   Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych 

w Drzewicy”.

I. Zamawiający :

Powiat Opoczyński , Opoczno ul. Kwiatowa 1A

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Drzewicy 

ul. Stawowa 21/25, 

26-340 Drzewica

Tel. 48-383-37-71, 48-383-37-70

e-mail: dps@dpsdrzewica.pl

REGON: 000296029

NIP: 768-17-89-238

II.  Postępowanie prowadzone zgodnie z Regulaminem Zamówień Publicznych, których 

wartoścć nie przekracza równowartości 130.000,00  zł wprowadzonym Zarządzeniem Nr 

31/2020 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Drzewicy  z dnia 31 grudnia 

2020r.

Część I zakup środków ochrony indywidualnej 

Lp. Nazwa zadania Opis przedmiotu zamówienia Szacunkowa ilość 

zakupu 
1. Rękawice nitrylowe Rękawiczki  nitrylowe,  rozmiar:  M 500 opakowań 

mailto:dps@dpsdrzewica.pl


Rękawiczki  jednorazowe  powinny

spełniać wymagania w zakresie jakości i

standardów  bezpieczeństwa

określonych  w  przepisach  UE  w  tym

Wytycznych  Ministerstwa  Zdrowia  -

informacje  dotyczące  produktów

wykorzystywanych  podczas  zwalczania

COVID- 19

( opakowanie  po 

100 szt)

2. Maseczki 

jednorazowe 

chirurgiczne  

 Maseczka  ochronna  jednorazowego

użytku,  3-  warstwowa;  z  gumkami

umożliwiającymi założenie maseczki na

uszy oraz z paskiem dopasowującym się

do  nosa.  Odporna  na  przesiąkanie  –

chroni  przed  zakażeniami

przenoszonymi drogą kropelkową. 

Dobra  jakościowo  –  zwiększona

grubość warstw włókniny do min.  25

g/m2.  Wysoki  współczynnik  filtracji

bakteryjnej BFE>95%. Bezpieczna – nie

zawierająca  szkodliwych  substancji.

Uniwersalny  rozmiar.  Maseczki

powinny  spełniać  wymagania  w

zakresie  jakości    i  standardów

bezpieczeństwa  określonych  w

przepisach UE.

2.000 szt.

3 Pólmaski filtrujące 

FFP2

Półmaska filtrująca FFP2- 5-warstwowa,

bawełniana  elektrostatyczna  tkanina  z

filtrem  węglowym.  Posiada

usztywnienie  na  nos  i  dopasowuje  się

do kształtu  twarzy  co zapewnia lepszą

szczelność.  Poziom  filtracji  do  95%

przed szkodliwymi  cząstkami,  półmaski

z  certyfikatem CE-EN.

500 szt.



4 Fartuchy ochronne 

medyczne 

Fartuch  jednorazowy  wykonany  z

włókniny  z  certyfikatem  OEKO-TEX,

rozmiar uniwersalny o gramaturze 40

m2.  Fartuch wiązany z  tyłu  na troki,

dopasowuje  się  do  sylwetki.  Rękawy

wykończone  białymi  bawełnianymi

mankietami.  Wykonany  z

certyfikowanego materiału.

400 szt.

5 Ochraniacze na 

obuwie 

Obuwie wykonane z polietylenu lub z

włókniny  polipropylenowejo

gramaturze  30  g/m²  lub  40  g/m²,

ściągane  gumką, przeznaczone  do

ochrony przed wnoszeniem zabrudzeń

do  pomieszczeń  wymagających

zachowania  pełnej  czystości,

podwyższona wytrzymałość.

500 szt

6 Czepki ochronne Czepek  wykonany  w  100%  z  nylonu.

Posiada  elastyczny  ściągacz,  który

zapewnia  wygodę  i  dopasowanie.

Góra z siatki zmniejsza ryzyko zakażeń

krzyżowych.

1.000 szt.

Część II zakup środków dezynfekcyjnych :

Lp. Nazwa zadania Opis przedmiotu zamówienia Ilość
1. Płyn do dezynfekcji 

powierzchni 

pojemność 5L

Preparat na bazie alkoholu (min. 60%) 

przeznaczony do dezynfekcji rąk, 

posiada potwierdzone badaniami 

działanie bakteriobójcze, grzybobójcze

i wirusobójcze; 

Termin przydatności co najmniej 12 m-

cy od dostawy.

Płyny do dezynfekcji rąk powinny 

10 opakowań po 

5 L (50 L)



spełniać wymagania w zakresie jakości

i standardów bezpieczeństwa 

określonych w przepisach UE w tym 

Wytycznych Ministerstwa Zdrowia - 

informacje dotyczące produktów 

wykorzystywanych podczas zwalczania

COVID- 19.

Produkt musi posiadać dopuszczenie do

obrotu i rejestrację w Urzędzie 

Rejestracji Produktów Leczniczych, 

Wyrobów Medycznych i Produktów 

Biobójczych.
2. Płyn do dezynfekcji 

rąk pojemnośc 5L 

Preparat na bazie alkoholu (min. 60%) 

przeznaczony do dezynfekcji rąk, 

posiada potwierdzone badaniami 

działanie bakteriobójcze, grzybobójcze

i wirusobójcze; 

Termin przydatności co najmniej 12 m-

cy od dostawy.

Płyny  do  dezynfekcji  rąk  powinny

spełniać wymagania w zakresie jakości

i  standardów  bezpieczeństwa

określonych  w  przepisach  UE  w  tym

Wytycznych  Ministerstwa  Zdrowia  -

informacje  dotyczące  produktów

wykorzystywanych podczas zwalczania

COVID- 19.

Produkt musi posiadać dopuszczenie do

obrotu  i  rejestrację  w  Urzędzie

Rejestracji  Produktów  Leczniczych,

Wyrobów  Medycznych  i  Produktów

Biobójczych.

10 opakowań 

pojemność 5L ( 50

L)



III. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć asortyment na własny koszt.

IV. Termin realizacji zamówienia: od  zlecenia do 11-05-2021. 

V.  Miejsce i termin składania ofert:  ofertę zależy złożyć do dnia  04-05-2021 r do godz.

10:00 w formie:

 Pisemnej w siedzibie Zamawiającego tj.  Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w

Drzewicy, ul. Stawowa 21/25, 26-340 Drzewica, w sekretariacie  lub pocztą na w/w

adres ( decyduje data wpływu do DPS w Drzewicy)

 Elektronicznie na e-mail: dps@dpsdrzewica.pl 

Oferta powinna być złożona w zamkniętej,  nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie należy 

umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę i adres oferenta oraz napis:

„ Dostawa środków ochrony indywidualnej do   Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w 

Drzewicy”  nie otwierać przed dniem  04-05-2021 r do godz. 10:00.

VI. Osoba do kontaktu ze strony DPS: Staśkiewicz Monika Z-ca Dyrektora tel. 48 383 37 71.

VII.  Kryterium  oceny  ofert:  Cena  100  %.  Zamówienie  będzie  przyznane  oferentowi

oferującemu najniższą cenę.

VIII. Oferent zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1. Formularz ofertowo-cenowy ( Załącznik nr 1)

2. Klauzula informacyjna RODO (Załącznik nr 2)

IX. Informacje dotyczące zawarcia umowy: Zamawiający powiadomi o wyborze Wykonawcę,

którego oferta uznana zostanie  za najkorzystniejszą w postępowaniu.

X. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych  tj. część I i II. Każda z części  będzie 

rozpatrywana osobno.

XI. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości zamówienia

środków ochrony indywidualnej  gdy wartość  najkorzystniejszej  oferty przekracza  kwotę

jaką Zamawiający przeznaczył na ten cel.



Dyrektor

Agnieszka Brola


