
Załącznik nr 1 
        

 

Poznań, dnia …….2016 r. 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

Zadanie I 

 

a) Rękawiczki nitrylowe jednorazowe niebieskie „Comfeel” lub równoważne 

 – 150 opak. 

- rękawice ochronne wykonane z nitrylu, niepudrowane, niezawierające lateksu, syntetyczne i 

hipoalergiczne, 

- oburęczne, z krótkim mankietem - pasują na lewą i prawą dłoń, zachowujące swobodę 

poruszania palcami, 

- powierzchnia teksturowana na końcach palców o podwyższonej odporności mechanicznej i 

chemicznej,  

- kolor: niebieski,  

- jakość wg EN 455, 

- AQL:1,5 

- opakowanie: 100 szt., 

Przedmiot zamówienia winien posiadać datę ważności umieszczoną na widocznym miejscu 

opakowania. 

 

b) Rękawiczki lateksowe niepudrowane „Aurelia” lub równoważne – 650 opak. 

 

- niejałowe jednorazowe rękawice diagnostyczne, 

- mankiet rolowany z wewnętrzną warstwą polimerową bez zawartości pudru,  

- materiał: lateks, 

- AQL: 1,5  

- jakość wg EN 455, 

- zawartość protein: ≤50 μg/g rękawicy,  

- opakowanie: 100 szt.,  

Przedmiot zamówienia winien posiadać datę ważności umieszczoną na widocznym miejscu 

opakowania. 

 

 

 

 

 



c) Rękawiczki nitrylowe niepudrowane czarne „Comfeel” lub równoważne  

– 50 opak. 

 

- rękawice ochronne nitrylowe niejałowe, syntetyczne i hipoalergiczne, 

- oburęczne, z krótkim mankietem - pasują na lewą i prawą dłoń, zachowujące swobodę 

poruszania palcami, 

- kolor: czarny, 

- pokryte polimerem/chlorowane, 

- palce rękawic antypoślizgowe, 

- opakowanie: 100 szt., 

- AQL: 1,5  

- jakość wg EN 455, 

Przedmiot zamówienia winien posiadać datę ważności umieszczoną na widocznym miejscu 

opakowania. 

 

Zadanie II 
 

 

d) Mydło toaletowe w płynie 5L – 700 szt.  

 

- przeznaczone do mycia ciała ludzkiego (skóry), 

- zawierające środki pielęgnujące skórę, 

- pH: 5,5 - 6,5, 

- rozpuszczalność w wodzie: całkowita,  

Przedmiot zamówienia winien posiadać datę ważności umieszczoną na widocznym miejscu 

opakowania. 

 

e) Pasta w żelu do mycia rąk BHP ze ścierniwem i gliceryną (500g) – 800 szt. 

 

- pH: 1 % roztworu wodnego, nie więcej niż - 5,0 - 8,0  

- postać: żel z dodatkiem środka ściernego o niedrażniącym zapachu, 

- waga 500g, 

Przedmiot zamówienia winien posiadać datę ważności umieszczoną na widocznym miejscu 

opakowania. 

 

f) Mydło toaletowe (stałe) w kostce 100g – 5 500 szt. 

 

- gładka, jednorodna i czysta kostka o zaokrąglonych rogach i krawędziach, 

- pH: 5,0 - 8,0, 

- całkowita zawartość kwasów tłuszczowych: 75%, 

- zawartość w opakowaniu jednostkowym: 100 g, 

Przedmiot zamówienia winien posiadać datę ważności umieszczoną na widocznym miejscu 

opakowania. 

 

g) Krem do rąk „Blue” (100ml) – 4 800 szt. 

 

- krem do rąk z aloesem i gliceryną, 

- nawilżający i natłuszczający skórę, 

- opakowanie 100 ml, 



Przedmiot zamówienia winien posiadać datę ważności umieszczoną na widocznym miejscu 

opakowania. 

 

 Zadanie III 
 

 

h) Fartuch z folii – 400 szt. 

 

- wymiary 71x116 cm, 

- wiązany z tyłu, 

- wykonany z folii PE, 

Przedmiot zamówienia winien posiadać datę ważności umieszczoną na widocznym miejscu 

opakowania. 

 

i) Maseczka z osłoną oczu – 500 szt. 

 

- medyczna trzywarstwowa trokami i osłoną, 

- mocowanie na gumkę, 

- materiał: włóknina polipropylenowa, 

- osłona wykonana ze specjalnej foli, która nie zachodzi parą, nie ogranicza pola widzenia i 

nie zniekształca obrazu, 

Przedmiot zamówienia winien posiadać datę ważności umieszczoną na widocznym miejscu 

opakowania. 

 

j) Półmaska jednorazowa przeciwzapachowa – 300 szt. 

 

- spełniająca normy EN 149:2001, 

- kompaktowy, anatomiczny kształt, 

- pokryta specjalną warstwą włókniny osłonowej, 

- zawór umieszczony na boku półmaski, 

- klasa: P2, 

- NDS: 10 x NDS, 

Przedmiot zamówienia winien posiadać datę ważności umieszczoną na widocznym miejscu 

opakowania. 

 

k) Półmaska  jednorazowa przeciwpyłowa – 400 szt. 

 

- spełniająca normy EN 149:2001, 

- kompaktowy, anatomiczny kształt, 

- pokryta specjalną warstwą włókniny osłonowej, 

- zawór umieszczony na boku półmaski, 

- klasa: P3, 

- NDS: 30 x NDS, 

Przedmiot zamówienia winien posiadać datę ważności umieszczoną na widocznym miejscu 

opakowania. 

 

 

 

 

 



l) Kombinezon jednorazowy z włókniny – 400 szt. 

 

- włóknina typu Spunbond, 

- deklaracja zgodności CE, 

- chroniący przed: czynnikami mechanicznymi, mikroorganizmami oraz środkami, 

czyszczącymi słabego działania, 

Przedmiot zamówienia winien posiadać datę ważności umieszczoną na widocznym miejscu 

opakowania. 

 

ł)  Ochraniacze jednorazowe na obuwie – 150 szt. 

 

- nieprzemakalne, 

- antypoślizgowe, 

- elektrostatyczne, 

- mocowane za pomocą gumki, 

- materiał: folia LDPE, 

Przedmiot zamówienia winien posiadać datę ważności umieszczoną na widocznym miejscu 

opakowania. 
 

2. TERMIN WYKONANIA ZMÓWIENIA: 

 

- do  09 grudnia 2016 r. 

 

3. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE LUB WZÓR UMOWY: 

 

- dostawa na koszt wykonawcy 

- termin płatności – 21 dni od daty otrzymania faktury.  

 

4. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

 

-   02 grudnia 2016 r. do godziny 15:00. 

 

5. FORMA SKŁADANIA OFERT: 

 

- poczta elektroniczna: andrzej.smigaj@po.policja.gov.pl (skan oferty z podpisem) lub 

osobiście w siedzibie Wydziału Zapatrzenia KWP w Poznaniu przy ul. Taborowej 22. 

 

6. FORMA POROZUMIEWANIA SIĘ: 

 

- telefonicznie – 61 84 12 667 ( Andrzej Śmigaj, Anna Garstkiewicz )  

lub e-mail: andrzej.smigaj@po.policja.gov.pl. 

 

7. KRYTERIUM OCENY OFERT: 

 

-  najniższa cena 

   


