
Zadanie nr 1

Lp. Nazwa zadania
Jedn. 

miary
Pojemność Ilość

Cena jedn. 

netto

Cena jedn. 

brutto

Wartość 

netto

VAT 

%

Wartość 

brutto

Nazwa 

handlowa 

Producent / Nr 

katalogowy

1

Preparat alkoholowy do higienicznej i chirurgicznej 

dezynfekcji rąk. Preparat bez postaci żelu, zawierający 

alkohol etylowy minimum 87%, witaminę E, glicerynę i 

pantenol. Preparat chroniący skórę przed wolnymi 

rodnikami, odżywiający, nawilżający i regenerujący 

skórę. Higieniczna dezynfekcja rąk do 20 sekund. 

Chirurgiczna dezynfekcja rąk do 90 sekund. Spektrum 

działania: bakteriobójcze, drożdżobójcze, 

tuberkulobójcze, mykobójcze, skuteczne przeciw 

wirusom HIV, HBV, HCV, Noro, Rota - w czasie do 20 

sekund, skuteczne przeciw wirusom Adeno i Polio w 

czasie 2 minut. Produkt biobójczy. Opakowanie 500 ml 

pasujące do dozowników Dermados, które posiada 

Zamawiający. Produkt kompatybilny (od jednego 

producenta) z poz. 2, 3, 4.  Ponadto Zamawiający 

wymaga dostarczenia powyższych dozowników w ilości 

zabezpieczającej wszystkie jednostki organizacyjne 

(około 30 sztuk). Cena wliczona w cenę preparatu.   

opak. 500 ml 2 700

2

Alkoholowy preparat do higienicznej i chirurgicznej 

dezynfekcji rąk w postaci żelu na bazie etanolu minimum 

80%, z dodatkiem pantenolu i aloesu. Spektrum 

działania: B, F, Tbc, V (w tym wirusy Noro, Rota)- do 30 

sekund oraz wirusy Polio, Adeno do 2 minut. 

Przedłużony czas działania do 3 godzin. Dezynfekcja 

chirurgiczna max 3 minuty. Dostosowany do 

dozowników Dermados. Produkt kompatybilny (od 

jednego producenta) z poz. 1, 3, 4

opak. 500 ml 60

3

Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk, 

zawierający naturalne składniki, bez kwasów - 

kokosowego, mlekowego i undecylowego. Bez mydła, 

alkoholi. Przebadany dermatologicznie, o ph 5,0-5,5. Bez 

działania bójczego. Dostosowany do dozowników 

Dermados. Produkt kompatybilny (od jednego 

producenta) z poz. 1, 2, 4.

opak. 500 ml 1 600
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4

Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk, 

przebadany dermatologicznie, bez zawartości mydła, 

kwasu kokosowego, mlekowego, undecylowego. Do 

dozownikow wytwarzających pianę. Na bazie 

naturalnych składników, bezbarwny, bezzapachowy.

opak. 400 ml 60

5
Nawilżająca emulsja do pielęgnacji rąk zawierająca wosk 

pszczeli. Dostosowana do dozowników Dermados.
opak. 500 ml 45

6.
Natłuszczająca emulsja zawierająca witaminę E. 

Opakowanie dostosowane do dozowników Dermados.
opak. 500 ml 50

Uwaga! Do oferty należy załączyć formularz w edytowalnej formie elektronicznej.

RAZEM


