
Pytania i odpowiedzi 

dotyczące zapytania ofertowego nr 7/2019 obejmującego „Dostawę środków czystości, 

worków foliowych oraz naczyń i sztućców jednorazowych” dla Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku”. 

 

Pytanie 1 

Część nr 1, poz. 20 

Wielu producentów ręczników papierowych zz standardowa gramatura ręcznika  zielonego to 

37-38 g, proszę o dopuszczenie papieru o takiej gramaturze do wyceny. 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający wyraża zgodę.  

 

Pytanie 2 

Część nr 1, poz. 8 

Producent kremu do golenia zmienił pojemność opakowania z 70 ml na 65 ml. Proszę 

o dopuszczenie takiej pojemności do wyceny. 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający wyraża zgodę.  

 

Pytanie 3 

Część nr 2, poz. 7 

Reklamówki z folii hdpe o rozmiarze 280 x 500 mają pojemność 8 kg, reklamówka 

o pojemności do 5 kg występuje w rozmiarze 250 x 450. Proszę o informację, czy przy 

wycenie sugerować się rozmiarem czy pojemnością? 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający wymaga reklamówek o wielkości 280 x 500. Część nr 2 poz. 7 otrzymuje 

brzmienie „Reklamówki o kolorze białym, z folii HDPE ; gr. folii min. 6 mikronów, stopień 

barwienia min. 5%, waga rolki min.460 gram, rozmiar 280 mm x 500 mm; poj. do 8 kg 

a’= 200szt., przeznaczone do kontaktu z żywnością” Poniżej zmodyfikowany załącznik nr 3 

część nr 2. 

 

Leżajsk, 4 lipca 2019 r. 

 



Załącznik nr 3 

       FORMULARZ CENOWY 

Część nr 2 

       
Lp. Opis elementów składowych zamówienia Jm 

Zapotrzebo 

wanie 

 Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość łączna 

netto kol.4xkol.5 

Stawka 

podatku 

VAT [%] 

Wartość łączna brutto 

kol.6+(kol.6xkol.7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Worki foliowe – o kolorze niebieskim, z folii HDPE, grubość folii min. 6 mikronów, stopień barwienia 

min. 5% waga rolki min.160 gram, rozmiar 500mm x 600mm; pojemność 35L; a’- 50 szt. 
Op. 200   

   

2 
Worki foliowe – o kolorze czerwonym, z folii HDPE, grubość  folii min. 6 mikronów, stopień barwienia 

min. 5% waga rolki min.160 gram, rozmiar 500mm x 600mm; pojemność 35L; a’- 50 szt 
Op. 30   

   

3 
Worki foliowe – o kolorze niebieskim,  z folii HDPE, grubość folii min. 8 mikronów, stopień barwienia 

min.5%, waga rolki min. 320 gram, rozmiar 600mm x 800mm; pojemność 60L; a’- 50 szt. 
Op. 200   

   

4 
Worki foliowe – o kolorze niebieskim,  z folii LDPE, grubość folii min. 36 mikronów, stopień barwienia 

min. 5%, waga rolki min. 605 gram, rozmiar 910mm x 1100mm; pojemność 160L; a’-10szt. 
Op. 180   

   

5 
Worki foliowe – o kolorze niebieskim,  z folii LDPE, grubość folii min. 34 mikronów, stopień barwienia 

min.5%, waga rolki min.471 gram, rozmiar 700mm x 1100mm; pojemność 120L; a’-10szt. 
Op. 170   

   

6 
Worki foliowe – o kolorze czerwonym, z folii LDPE, grubość  folii min. 34 mikronów, stopień barwienia 

min.5%, waga rolki min 471 gram, rozmiar 700mm x 1100mm; pojemność 120L; a’-10szt. 
Op. 10   

   

7 

Reklamówki o kolorze białym, z folii HDPE ; gr. folii min. 6 mikronów, stopień barwienia min. 5%, waga 

rolki min.460 gram, rozmiar 280 mm x 500 mm; poj. do 8 kg a’= 200szt., przeznaczone do kontaktu z 

żywnością. 

Op. 50   
   

Razem - liczba 
     

         

         

         

         

       
.............................................................................. 

       
pieczęć i podpis osób uprawnionych 

       
lub czytelny podpis osób uprawnionych 

 

 

 


