
Załącznik nr 2 

KOSZYK ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ 

LP. NAZWA ARTYKUŁU 
OPIS PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA ILOŚĆ 
CENA 

JEDNOSTKOWA 
BRUTTO 

CENA 
BRUTTO 

1. maseczka z filtrem FFP3  410 sztuk   

2. płyn do dezynfekcji maseczki z 
filtrem FFP3 - pojemność 200 
ml 

Preparat w formie PŁYNU 
do dezynfekcji filtra FFP3,  
zawierający m.in.  alkohol 
min. 70 % oraz substancje 
czynne, bez aldehydów i 
fenoli, wykazujący działanie 
bakterio,  drożdżo,  wiruso, 
prątkobójcze, 

400 sztuk   

3. maseczki jednorazowe –  
opakowanie 50 sztuk 

Maseczki jednorazowe, 
chirurgiczne 3 warstwowe, 
posiadające wkładkę 
modelującą nos 

90 opakowań    

4. maseczki jednorazowe –  
opakowanie 10 sztuk 

Maseczki jednorazowe, 
chirurgiczne 3 warstwowe, 
posiadające wkładkę 
modelującą nos  

800 opakowań   

5. rękawiczki jednorazowe 
rozmiar M - opakowanie 100 
sztuk 

nitrylowe, bezpudrowe 282 opakowania   

6. rękawiczki jednorazowe 
rozmiar L - opakowanie 100 
sztuk 

nitrylowe, bezpudrowe 150 opakowań    

     7. Żel do dezynfekcji rąk – 
pojemność 50 ml 

Preparat w formie ŻELU, nie 
zawierający aldehydów i   

600 sztuk   



fenoli, zawierający  m.in. 
alkohol min.70%, D-
panthenol lub glicerynę,  
środek  wykazujący  
działanie bakterio, drożdżo, 
wiruso, prątkobójcze, 
przeznaczony do 
higienicznej dezynfekcji  rąk  
metodą wcierania, 
natłuszczający skórę, 
chroniąc ją  podczas  
częstych  zastosowań, 
przebadany 
dermatologicznie. 

8. płyn do dezynfekcji rąk i 
powierzchni – pojemność 5 L 

Preparat w formie PŁYNU 
do dezynfekcji powierzchni i 
rąk,  zawierający  m.in.  
alkohol min. 70 % oraz 
substancje czynne, bez 
aldehydów i fenoli, 
wykazujący działanie 
bakterio,  drożdżo,  wiruso, 
prątkobójcze, przeznaczony   
do dezynfekcji powierzchni 
w pomieszczeniach  
biurowych oraz rąk,  środek  
nie zawierający substancji 
drażniących dróg 
oddechowych.  

10 sztuk   

9. chusteczki do dezynfekcji rąk i 
powierzchni– opakowanie 20 
sztuk 

Chusteczki przeznaczone do 
dezynfekcji rąk oraz 
powierzchni, wykazujące 
działanie bakterio, prątko, 
grzybo, drożdżo oraz 
wirusobójcze. 

500 sztuk    



10. chusteczki do dezynfekcji rąk i 
powierzchni  – opakowanie 100 
sztuk 

Chusteczki przeznaczone do 
dezynfekcji rąk oraz 
powierzchni, wykazujące 
działanie bakterio, prątko, 
grzybo, drożdżo oraz 
wirusobójcze. 

20 opakowań   

11. przyłbica ochronna na twarz 
regulowana (góra-dół) 

Przyłbica osłaniająca całą 
twarz, pasująca również dla 
osób noszących okulary. 
Wykonana z bezbarwnej  
wysokiej  jakości  PET  lub 
polietylenu  zapewniająca  
bardzo  dobrą widoczność, 
nadająca się do dezynfekcji 
środkami  na  bazie  
alkoholu   min   70%, 
rozmiar dostosowany dla 
osoby dorosłej 

410 sztuk   

12. bezdotykowy, automatyczny 
dozownik do płynu 
dezynfekcyjnego 

Bezdotykowy, automatyczny 
dozownik płynu musi być 
produktem najwyższej 
jakości, wykonany z dobrych 
tworzyw ABS i 
przystosowany do 
podawania płynu do 
dezynfekcji z zawartością 
alkoholu na poziomie 70%, 
wyposażony w pojemnik o 
pojemności 600 ml, co 
pozwala na wydajność do ok 
800 psiknięć. Zasilany 
poprzez 4 baterie AA 

3 sztuki   

13. fartuch ochronny jednorazowy Fartuch ochronny 
jednorazowy z fizeliny (z 

600 sztuk   



możliwością prania w 100 st. 
C),  
-rozmiar: unisex uniwersalny 
odpowiednik rozmiaru L 
(wiązanie na zakładkę dzięki 
czemu fartuch można 
dopasować do każdej 
sylwetki), 
-wiązanie: dwa długie troczki 
wiązane przy szyi i w pasie 
-wzmocnienia: przy szyi i 
rękawkach oraz białe gumki 
przy rękawkach 

 

RAZEM:      

 


