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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Krakowie , os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, woj. małopolskie, tel. (012) 6441956, faks 
(012) 6444756.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.zeromski-szpital.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa bielizny pościelowej szpitalnej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4)  Określenie  przedmiotu  oraz  wielkości  lub  zakresu  zamówienia: Przedmiotem  zamówienia  jest 
dostawa bielizny pościelowej szpitalnej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 1 
do specyfikacji. Grupa 1 - PODKŁADY, POSZWY, PRZEŚCIERADŁA Grupa 2 - PODUSZKI I KOŁDRY 
Grupa  3  -  KOCE  Grupa  4  -  PRZEŚCIERADŁA  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  składania  ofert 
częściowych,  gdzie  część  stanowi  grupa  1,  grupa  2,  grupa  3,  grupa  4.  Oferty  nie  zawierające  pełnego 
asortymentu  określonego  w  grupie  -  załącznik  nr  1  do  specyfikacji,  zostaną  odrzucone.  Zamawiający  nie 
dopuszcza  możliwości  złożenia  ofert  wariantowych.  Zamawiający  nie  przewiduje  udzielenia  zamówienia 
dodatkowego.  Zamawiający  nie  przewiduje  zamówień  uzupełniających  i  zawarcia  umowy  ramowej. 
Zamawiający  nie  przewiduje  przeprowadzenia  aukcji  elektronicznej  i  stosowania  dynamicznego  systemu 
zakupów.  Wykonawca  może  złożyć  tylko  1  ofertę.  Wymagane  warunki  dodatkowe  dotyczące  przedmiotu 
zamówienia  -  okres  gwarancji  przedmiotu  zamówienia  -  nie  krótszy  niż  24  miesiące  od  daty  dostawy.  
Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty katalogów oferowanego asortymentu w języku polskim. 
Katalogi  muszą  zawierać  numery  katalogowe  i  rozmiary  oferowanego  asortymentu,  z  zaznaczeniem,  której 
grupy  i  której  pozycji  dotyczy.  Wykonawca  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  zobowiązany  jest 
dostarczyć Zamawiającemu partię próbną w ilości - próbki w ilości po 1 sztuce dla grupy nr 1 (dla poz. 1, 12 -  
po 1 szt.; 1 szt. do wyboru z pozycji 2,3,11; 1 szt. do wyboru z poz. 4-10) oraz dla każdej pozycji grupy nr 2, 
grupy nr 3 oraz grupy nr 4 Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia każdej składanej próbki. Zamawiający  
żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom - 
art. 36 ust. 4 ustawy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.20.00-4, 39.51.61.20-9, 39.51.24.00-8, 39.51.11.00-8, 
39.51.21.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od żądania wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 
ustawy Prawo  zamówień  publicznych.  Formularz  oświadczenia  stanowi  załącznik  nr  3  do 
SIWZ. Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formuła spełnia - nie spełnia.

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 
ustawy Prawo  zamówień  publicznych.  Formularz  oświadczenia  stanowi  załącznik  nr  3  do 
SIWZ. Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formuła spełnia - nie spełnia.

• III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 
ustawy Prawo  zamówień  publicznych.  Formularz  oświadczenia  stanowi  załącznik  nr  3  do 
SIWZ. Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formuła spełnia - nie spełnia.

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 
ustawy Prawo  zamówień  publicznych.  Formularz  oświadczenia  stanowi  załącznik  nr  3  do 
SIWZ. Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formuła spełnia - nie spełnia.

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 
ustawy Prawo  zamówień  publicznych.  Formularz  oświadczenia  stanowi  załącznik  nr  3  do 
SIWZ. Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formuła spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 
USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy 
przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

• aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o  działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej  
niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 



właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania  
wniosków o  dopuszczenie  do  udziału  w postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo  składania 
ofert; 

• aktualne  zaświadczenie  właściwego  oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub  Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające,  że wykonawca nie zalega  z opłacaniem 
składek  na  ubezpieczenia  zdrowotne  i  społeczne,  lub  potwierdzenie,  że  uzyskał  przewidziane 
prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w 
całości  wykonania decyzji  właściwego organu - wystawione nie wcześniej  niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert; 

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na 
zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także 
dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 
III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji  właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r.  o  ochronie  konkurencji  i  konsumentów albo informacji  o  tym,  że nie  należy do grupy 
kapitałowej; 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, 
USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym 
wymaganiom należy przedłożyć:

• inne dokumenty
1.Oświadczenie,że  oferowane  wyroby  medyczne  zostały  dopuszczone  do  obrotu  na  mocy 
obowiązujących  przepisów  -  posiadają  wpisy  i  świadectwa  wydane  przez  uprawnione  organy,  
zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, (Dz. U. Nr 107 poz. 679), tj.  
posiadają  wpisy  i  świadectwa  wydane  przez  uprawnione  organy  :  a)  deklarację  zgodności  CE 
producenta  (dotyczy wszystkich  klas  wyrobu medycznego),  b)  certyfikat  jednostki  notyfikującej 
(dotyczy  klasy  wyrobu  medycznego:  I  sterylna,  I  z  funkcją  pomiarową,  IIa,  IIb,  III),  c) 
zgłoszenie,powiadomienie,wniosek  do  Prezesa  Urzędu  Rejestracji  Produktów 
Leczniczych,Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, d) w przypadku produktów, które 
nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach Medycznych,  Wykonawca 
zobowiązany  jest  dołączyć  do  oferty  inne  niż  wyżej  wymienione,  odpowiednie  dokumenty 
dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania. 2. Katalogi oferowanego asortymentu w języku 
polskim. Katalogi muszą potwierdzać spełnienie wszystkich parametrów opisanych w załączniku nr 
1  do  specyfikacji.  Dodatkowo  dla:  grupy  nr  1,  poz.  2  -  12,  -  PODKŁADY,  POSZWY, 
PRZEŚCIERADŁA  1.  Karta  techniczna  tkaniny  wystawiona  przez  producenta  tkaniny 
potwierdzająca gramaturę i skład chemiczny 2. Wynik badania poziomu pylenia według normy ISO 
9073-10  wystawiony  prze  niezależny  instytut  badawczy,  grupa  1  poz.1  -  Karta  Katalogowa 
potwierdzająca konstrukcję podkładu

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony formularz ofertowy zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji, 2. Próbki przedmiotu zamówienia wraz 
z oświadczeniem dot . pozycji i ilości przekazanych materiałów, w ilościach o pisanych w pkt. III/10 
specyfikacji, 3. W przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika - pełnomocnictwo, o którym 



mowa w rozdziale X pkt. 8b specyfikacji, 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie - dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
http://www.zeromski-szpital.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Niniejszą SIWZ Wykonawca 
może odebrać na wniosek w siedzibie Zamawiającego, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, Pawilon A, pokój nr 
7, w godz. 8:00 - 14:00 lub drogą pocztową..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.07.2013 
godzina 10:00, miejsce: Kancelaria Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, 
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, Pawilon A, pokój nr 21.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: PODKŁADY, POSZWY, PRZEŚCIERADŁA.

• 1)  Krótki  opis  ze  wskazaniem  wielkości  lub  zakresu  zamówienia: 1.  Podkład  membranowy  - 
Podkład 85x90 ze skrzydełkami o szerokości 45 cm, chroniący pościel i materac przed zabrudzeniem, 
Wielowarstwowy:  warstwa zewnętrzna 100 % poliester  o gramaturze  85g/m2,  warstwa wewnętrzna 
chłonna 95% poliester, 5% rayon o gramaturze min. 230 g/m2, membrana PU o gramaturze 50 g/m2, 
Podkład powinien posiadać skrzydełka z obydwu stron, które po podwinięciu pod materac stabilizują go 
na łóżku, Kolor: niebiesko - zielony - 1000 szt. 2. Prześcieradło błękitne: 160x280 cm - Wykonane z 
bezpyłowej tkaniny bawełniano - poliestrowej. Gramatura tkaniny max. 120 g/m2, zawartość bawełny 
55-60%, Kurczliwość - max 4%,Poziom pylenia  zbadanego wg normy ISO 9073-10 max. 4,  Kolor 
biały,  błękitny - 2000 szt. 3. Prześcieradło błękitne: 100x150 cm - Wykonane z bezpyłowej tkaniny 
bawełniano - poliestrowej. Gramatura tkaniny max. 120 g/m2, zawartość bawełny 55-60%, Kurczliwość 
- max 4% Poziom pylenia zbadanego wg normy ISO 9073-10 max. 4, Kolor biały, błękitny - 600 szt. 4.  
Poszwa błękitna 160x200 cm - Wykonana z bezpyłowej tkaniny bawełniano - poliestrowej. Gramatura 
tkaniny max. 120 g/m2, zawartość bawełny 55-60%, Kurczliwość - max 4%,Poziom pylenia zbadanego 
wg normy ISO 9073-10 max. 4, Kolor biały, błękitny, z zakładką hotelową min. 25 cm - 600 szt. 5. 
Poszewka błękitna 70x80cm - Wykonana z bezpyłowej tkaniny bawełniano - poliestrowej. Gramatura 
tkaniny max. 120 g/m2, zawartość bawełny 55-60%, Kurczliwość - max 4%, Poziom pylenia zbadanego 
wg normy ISO 9073-10 max. 4, Kolor biały, błękitny, z zakładką hotelową min. 10 cm - 1000 szt. 5.  
Poszewka błękitna 70x80cm - Wykonana z bezpyłowej tkaniny bawełniano - poliestrowej. Gramatura 
tkaniny max. 120 g/m2, zawartość bawełny 55-60%, Kurczliwość - max 4%, Poziom pylenia zbadanego 
wg normy ISO 9073-10 max. 4, Kolor biały, błękitny, z zakładką hotelową min. 10 cm - 1000 szt. 6.  
Poszewka błękitna 40x40cm - Wykonana z bezpyłowej tkaniny bawełniano - poliestrowej. Gramatura 
tkaniny max. 120 g/m2, zawartość bawełny 55-60%, Kurczliwość - max 4%, Poziom pylenia zbadanego 
wg normy ISO 9073-10 max. 4, Kolor biały, błękitny, z zakładką hotelową min. 10 cm - 400 szt. 7. 
Poszwy  małe  błękitne:  140x75cm  -  Wykonane  z  bezpyłowej  tkaniny  bawełniano  -  poliestrowej. 
Gramatura tkaniny max. 120 g/m2, zawartość bawełny 55-60%, Kurczliwość - max 4%, Poziom pylenia 
zbadanego wg normy ISO 9073-10 max. 4, Kolor biały, błękitny, z zakładką hotelową min. 25 cm - 300 
szt. 8. Poszwy duże błękitne: 160x200cm - Wykonane z bezpyłowej tkaniny bawełniano - poliestrowej.  
Gramatura tkaniny max. 120 g/m2, zawartość bawełny 55-60%,Kurczliwość - max 4%, Poziom pylenia 
zbadanego wg normy ISO 9073-10 max. 4, Kolor biały, błękitny, z zakładką hotelową min. 25 cm - 300 
szt.  9.  Poszwa  biała:  160x200  cm  -  Wykonana  z  bezpyłowej  tkaniny  bawełniano  -  poliestrowej. 
Gramatura tkaniny max. 120 g/m2, zawartość bawełny 55-60%,Kurczliwość - max 4%, Poziom pylenia 
zbadanego wg normy ISO 9073-10 max. 4, Kolor biały, błękitny, z zakładką hotelową min. 25 cm -  
1000 szt. 10. Poszewka biała: 70x80 cm - Wykonana z bezpyłowej tkaniny bawełniano - poliestrowej. 
Gramatura tkaniny max. 120 g/m2, zawartość bawełny 55-60%,Kurczliwość - max 4%, Poziom pylenia 
zbadanego wg normy ISO 9073-10 max. 4, Kolor biały, błękitny, z zakładką hotelową min. 10 cm -  
1000  szt.  11.  Prześcieradło  białe  160x280  cm.  -  Wykonane  z  bezpyłowej  tkaniny  bawełniano  - 



poliestrowej. Gramatura tkaniny max. 120 g/m2, zawartość bawełny 55-60%, Kurczliwość - max 4%, 
Poziom pylenia  zbadanego  wg  normy ISO  9073-10  max.  4,  Kolor  biały,  błękitny  -  2000 szt.  12. 
Podkład  bawełnianio  -  poliestrowy  90x200  cm  -  Wykonany  z  bezpyłowej  tkaniny  bawełniano  - 
poliestrowej. Gramatura tkaniny max. 120 g/m2, zawartość bawełny 55-60%, Kurczliwość - max 4%, 
Poziom pylenia zbadanego wg normy ISO 9073-10 max. 4, Kolor biały, błękitny - 1000 szt.

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.20.00-4.

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: PODUSZKI I KOŁDRY.

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Kołdra 155x200 (tolerancja + 5 
cm) - Antyalergiczna, wypełnienie syntetyczne - włókna silikonowane, min. 1200g, Pokrycie tkanina 
biała,  100%  mikrofaza,temperatura  prania  60°  -  300  szt.  2.  Poduszka  70x80  -  Antyalergiczna, 
wypełnienie syntetyczne - włókna silikonowane, min. 1000g, Pokrycie tkanina biała, 100% mikrofaza, 
temperatura  prania  60°  -  600  szt.  3.  Poduszka  40x40 -  Antyalergiczna,  wypełnienie  syntetyczne  -  
włókna silikonowane, min. 250g, Pokrycie tkanina biała, 100% mikrofaza, temperatura prania 60° 200 
szt..

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.24.00-8, 39.51.16.12-0.

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: KOCE.

• 1)  Krótki  opis  ze  wskazaniem wielkości  lub  zakresu  zamówienia: 1.  Koc Ecru  160x200 -  Koc 
antyalergiczny,  jednokolorowy,  miły w dotyku100% PES, mikrowłókno o gramaturze 250 g/m2 ±5 
g/m2, obszyty lamówką z czterech stron o szerokości min. 2cm, temperatura prania: 60° - 600 szt..

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.11.00-8.

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: PRZEŚCIERADŁA.

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości  lub zakresu zamówienia: 1.  Prześcieradło 160x200 cm. 
niebieskie - Prześcieradło frote 100%, z gumką wszytą dookoła w tunelu, temperatura prania 60° - 200 
szt. 2. Prześcieradło 70x140 cm. niebieskie - Prześcieradło frote 100%, z gumką wszytą dookoła w 
tunelu, temperatura prania 60° - 200 szt.

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.21.00-5.

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 


