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Zamawiający: 
 

P.H.U. "MIDREW"  
ZESPÓŁ PLACÓWEK 

OŚWIATOWO-EDUKACYJNO-REKREACYJNYCH 

Grażyna Michura  
Młynne 269, 34-600 Limanowa  

NIP 737-124-68-39 

tel.: 183376770 
adres do korespondencji: ul. Reymonta 1,  

34-600 Limanowa 

e-mail: midrew@poczta.fm  
 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 
 
 
I. Informacje ogólne: 
 
1. Postępowanie finansowane jest w ramach Projektu: 
 

Centrum Seniora i Opiekuna Faktycznego „Bliżej Siebie” 
 
Realizowanego w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 

Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja 

kryzysowa – SPR. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z wytycznymi dotyczącymi Zasady 

konkurencyjności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020 

 

 

 

II. Przedmiot zamówienia: 

 

1. Przedmiotem zamówienia są towary i usługi: 

 

 

 

 Zakup i dostawa materiałów higienicznych, pielęgnacyjnych, papierniczych - Centrum 

Seniora „Bliżej Siebie”  
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1. Przedmiot zamówienia obejmuje towary i usługi (zakup i dostawa): 

 

1. Zakup materiałów higienicznych, wykorzystywanych w Punkcie Informacyjno-

Konsultacyjnych 

2. Zakup materiałów papierniczych w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnych 

3. Zakup materiałów higienicznych, pielęgnacyjnych wykorzystywanych przez pielęgniarkę, 

rehabilitanta, psychologa oraz w budynku centrum Seniora 

4. Zakup materiałów papierniczych wykorzystywanych przez pielęgniarkę, rehabilitanta, 

psychologa oraz w budynku centrum Seniora 

5. Zakup materiałów pielęgnacyjnych wykorzystywanych w Centrum Seniora 

 

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

   

1.Zakup materiałów higienicznych, wykorzystywanych w Punkcie Informacyjno-

Konsultacyjnych min. płyn do dezynfekcyjny powierzchni (o obj. 2l) dozownik do mydła w 

płynie wkłady mydła w płynie (500ml) (dozownik do mydła w płynie) 10szt ,ręczniki papierowe 

wraz z pojemnikiem pojemnik ręczniki papierowe białe/zielone po 200 listków : 1 opakowanie 

40 szt ,środki do czyszczenia różnych powierzchni (spray) aerozol przeciw kurzowi (250 ml) 

bawełniane ściereczki do kurzu (opakowanie po 4szt) 

 Zakup materiałów mogą zmieniać się w danym miesiącu w zależności od aktualnego 

zapotrzebowania w punkcie oraz od potrzeb zgłaszanych przez asystentów opieki, pielęgniarki, 

rehabilitanta, psychologa i koordynatora opieki. 

2.Zakup materiałów papierniczych w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym -papier do drukarki 

biały A4 80g/m2 – min. 500 ark. (1 szt) toner do drukarki 1szt , teczka biurowa z gumka 

,segregatory biurowe ,koszulki na dokumenty (groszkowe, krystaliczne) ,kosz na śmieci 

,ofertówka twarda/krystaliczna A5. 

Zakup materiałów papierniczych będzie różny w każdym miesiącu, ze względu zapotrzebowanie 

na dane materiały w poszczególnych miesiącach.  

3.Zakup materiałów higienicznych, pielęgnacyjnych wykorzystywanych przez pielęgniarkę, 

rehabilitanta, psychologa oraz w budynku centrum Seniora- 1) higieniczne  min.płyn do 

dezynfekcyjny powierzchni ,dozownik do mydła w płynie (2szt) + wkłady mydła w płynie 

(500ml) 1szt ,ręczniki papierowe wraz z pojemnikiem pojemnik ręczniki papierowe białe/zielone 

po 200 listków : 1 opakowanie ,środki do czyszczenia różnych powierzchni (spray) aerozol 

przeciw kurzowi (250 ml) ,bawełniane ściereczki do kurzu (opakowanie po 4szt) *podkłady 

higieniczne (opakowanie po 30 szt 1 opakowanie  

Zakup materiałów mogą zmieniać się w danym miesiącu w zależności od aktualnego 

zapotrzebowania w punkcie oraz od potrzeb zgłaszanych przez asystentów opieki, pielęgniarki, 

rehabilitanta, psychologa i koordynatora opieki. 

4.Zakup materiałów papierniczych wykorzystywanych przez pielęgniarkę, rehabilitanta, 

psychologa oraz w budynku centrum Seniora, papiernicze min. *papier do drukarki biały A4 



 
 

80g/m2 - 500 ark. (1 szt) papier do drukarki kolorowy A4 mix kolorów ( 1 opakowanie=250 

arkuszy) 1 opakowanie ,teczka biurowa z gumka 20 szt segregatory biurowe 15 szt ,koszulki na 

dokumenty (groszkowe, krystaliczne) A5 po 100 szt w opakowaniu 1 opakowanie 10 opakowań 

,ofertówka twarda/krystaliczna A5 – opakowanie po 25szt 1opakowanie długopisy i inne artykuły 

do pisania  

Koszty jednostkowe mogą zmieniać się w danym miesiącu w zależności od aktualnego 

zapotrzebowania w Centrum Seniora ( dzienny dom opieki i aktywizacji) oraz od potrzeb 

zgłaszanych przez asystentów Kierownika Centrum, opiekunów sprawujących opiekę nad os. N. 

60 +, pracowników gospodarczych, pielęgniarkę, psychologa, rehabilitanta, pracownika 

socjalnego, animatora kultury 

 

6.Min.pielęgnacyjne min.  pielęgnacyjne *żel antybakteryjny do mycia rąk (o obj. 1l) ,płyn do 

dezynfekcji rąk z pompką (500 ml) 1 szt , krem ochronny przeciw odparzeniom z tlenkiem cynku 

(obj.200ml) żel antybakteryjny do mycia rąk (o obj. 1l) płyn do dezynfekcji rąk z pompką (500 

ml) 1 szt *Antybakteryjna emulsja do higienicznego mycia rąk (1l) pianka do ciała myjąco – 

pielęgnująca (500 ml) 1szt)  

 

Koszty jednostkowe mogą zmieniać się w danym miesiącu w zależności od aktualnego 

zapotrzebowania w Centrum Seniora ( dzienny dom opieki i aktywizacji) oraz od potrzeb 

zgłaszanych przez asystentów Kierownika Centrum, opiekunów sprawujących opiekę nad os. N. 

60 +, pracowników gospodarczych, pielęgniarkę, psychologa, rehabilitanta, pracownika 

socjalnego, animatora kultury. 

 

III. Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

 

 
30190000-7-  Różny sprzęt i artykuły biurowe 
33770000-8-Artykuły higieniczne z papieru 
33760000-5- Papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety 
33191000-5- Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne 
33700000-7- Produkty do pielęgnacji ciała 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

4 


