
Pakiet nr IV Formularz cenowy

100
Butelka z 
pompką 

200 ml

6 Butelka 400 ml

8 Butelka 150 ml

110 Butelka 1000 ml

15 Butelka 500 ml

6 Kanister 6 litrów

4. Krem pielęgnacyjny do rąk w postaci jednorazowego wkładu; zawiera 
substancje nawilżające, natłuszczające, witaminę E, prowitaminę B5 oraz olej 
silikonowy i rycynowy. Wkład z kremem

6
jednorazowy 
wkład KR 21

880 ml

5. Bezzapachowa emulsja z woskiem pszczelim i olejkami pielęgnującymi, 
przeznaczona szczególnie do suchej i wrażliwej skóry skłonnej do alergii, 
chroniąca, wygładzająca i nawilżająca skórę, o działaniu chłodzącym i 
odświeżającym oraz szybkim wchłanianiu.  Europejska Notyfikacja Produktów 
Kosmetycznych - CPNP

80 Butelka 500 ml

6.
Emulsja typu „olej w wodzie” przeznaczona do codziennej pielęgnacji rąk; 
zawierająca bisabolol, deksopantenol i panthenol; bez zawartości barwników i 
parabenów; o pH ok.6; konfekcjonowana w opakowaniach 100ml i 500ml;  
Europejska Notyfikacja Produktów Kosmetycznych - CPNP

80 Butelka 500 ml

7. Wodny preparat na bazie 3-4% chlorheksydyny, z dodatkiem alkoholu 
etylowego i tlenków alkilodimetyloaminowych przeznaczony do higienicznej i 
chirurgicznej dezynfekcji rąk oraz skóry pacjenta. Bez zawartości eteru i 
izopropanolu. Skuteczny wobec bakterii łącznie z MRSA, grzybów oraz HIV i 
HBV. Opakowanie: a 500ml.

8 Butelka 500 ml

Nazwa Wartość netto VAT (%) Wartość brutto

1.

 Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk i ciała, także 
noworodków, w postaci pianki, z możliwością dozowania z dozowników 
łokciowych typu Dermados, pH 5,0 neutralnym dla skóry. Bez kwasu 
kokosowego, mlekowego, undecylowego, alkoholi, bez działania bójczego. 
Wymagana pozytywna opinia kliniczna do mycia noworodków od pierwszego 
dnia życia.Europejska Notyfikacja Produktow Kosmetycznych -CPNP

Lp. Preparat Ilość Opakowanie Pojemność

MYCIE  I  PIELĘGNACJA  SKÓRY

2.

Preparat antybakteryjny do mycia i dezynfekcji skóry rąk oraz ciała pacjentów. 
Zawierający octenidynę, bez pochodnych guanidyny i triclosanu. Możliwość 
zastosowania u dzieci. Gotowy do użycia. Europejska Notyfikacja Produktow 
Kosmetycznych -CPNP

3.

Preparat do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk i ciała, na bazie 
syntetycznych składników. Zawierający APG, oraz składniki natłuszczające. 
Nie zawierający mydła. Nie powodujący wysuszania skóry rąk, neutralny dla 
skóry - pH 5,0; usuwający pozostałości po maściach. Przetestowany klinicznie 
i dermatologicznie. 
Europejska Notyfikacja Produktów Kosmetycznych - CPNP

Producent/ kod 
katalogowy

Cena jedn. 
netto
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Nazwa Wartość netto VAT (%) Wartość bruttoLp. Preparat Ilość Opakowanie Pojemność

MYCIE  I  PIELĘGNACJA  SKÓRY
Producent/ kod 

katalogowy
Cena jedn. 

netto

8. Gotowe do użycia czepki przeznaczone do mycia włosów, skóry głowy, bez 
użycia wody oraz dekontaminacji MDRO u pacjentów unieruchomionych. 
Zawierające jako substancję czynną octenidynę, bez  barwników i substancji 
zapachowych. Pakowane pojedynczo.Europejska Notyfikacja Produktów 
Kosmetycznych - CPNP

4
Pakowane 
pojedynczo

czepek

9. Preparat antybakteryjny do mycia i dezynfekcji skóry rąk oraz ciała pacjentów. 
Zawierający octenidynę, bez pochodnych guanidyny i triclosanu. Możliwość 
zastosowania u dzieci. Gotowy do użycia w formie rękawic. Pakowane po 10 
szt

8 Opakowanie 10 sztuk

xxx xxx xxx

Pakiet IV : Pozycje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9  - dostawa do Magazynu Gospodarczego, Szpital przy ul.Krysiewicza 7/8 
                Pozycja 7 - dostawa do Apteki, Szpital przy ul.Krysiewicza 7/8

        …………………………………………….
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej lub 

upoważnionej przez wykonawcę)

RAZEM


