
 

 
Projekt „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych” realizowany 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminę Michałowice – Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Komorowskim Stowarzyszeniem Aktywnych Seniorów i Osób 

Dotkniętych Chorobą Parkinsona 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr GOPS. SAIK. 260.245/2020 

 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

 1. JEDNORAZOWE MASKI FFP3 BEZ ZAWORU – 800 sztuk 

 stan fabryczny – nowy, 

 skuteczność filtracji wobec aerozoli stałych i/lub ciekłych nie mniej niż 94 % 

 opór oddychania – nie więcej niż 300  

 zawartość CO2 w powietrzu wdychanym – jeżeli dotyczy – mniejsza niż 1% obj. 

 półmaska filtrująca powinna osłaniać usta, nos i brodę użytkownika 

 wykonana z układu włóknin filtracyjnych i osłonowych trudnopalnych 

 wyrób spełniający normę: EN 149:2001+A1:2009 (UE) lub NIOSH-42 CFR 84 (USA) lub GB2626-2019 
(Chiny) lub AS/NZ 1716:2012 (Australia) lub JMHLW – 2000 (Japonia) lub NOM-116-2009 (Meksyk) lub 
ABNT/NBR 13698:2011 (Brazylia) 

 wyrób o cechach ochronnych, chroniący przed aerozolami w tym bioaerozolami, powinien zapewniać 
zgodność z wymaganiami zasadniczymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE)  
2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej, w tym co najmniej jednej z wymienionych norm lub 
regulacji: EN 149:2001+A1:2009 (UE) lub normy NIOSH-42 CFR 84 (USA) lub GB2626-2019 (Chiny) lub 
AS/NZ 1716:2012 (Australia) lub JMHLW – 2000 (Japonia) lub NOM-116-2009 (Meksyk)  
lub ABNT/NBR 13698:2011 (Brazylia). 

 termin ważności minimum 24 miesiące od daty dostarczenia produktów 

2. JEDNORAZOWE MASKI FFP3 Z ZAWOREM – 200 sztuk 

 stan fabryczny – nowy, 

 skuteczność filtracji wobec aerozoli stałych i/lub ciekłych nie mniej niż 94 % 

 opór oddychania – nie więcej niż 300  

 zawartość CO2 w powietrzu wdychanym – jeżeli dotyczy – mniejsza niż 1% obj. 

 półmaska filtrująca powinna osłaniać usta, nos i brodę użytkownika 

 wykonana z układu włóknin filtracyjnych i osłonowych trudnopalnych 

 wyrób spełniający normę: EN 149:2001+A1:2009 (UE) lub NIOSH-42 CFR 84 (USA) lub GB2626-2019 

(Chiny) lub AS/NZ 1716:2012 (Australia) lub JMHLW – 2000 (Japonia) lub NOM-116-2009 (Meksyk) lub 

ABNT/NBR 13698:2011 (Brazylia) 

 wyrób o cechach ochronnych, chroniący przed aerozolami w tym bioaerozolami, powinien zapewniać 

zgodność z wymaganiami zasadniczymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE)  

2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej, w tym co najmniej jednej z wymienionych norm lub 

regulacji: EN 149:2001+A1:2009 (UE) lub normy NIOSH-42 CFR 84 (USA) lub GB2626-2019 (Chiny) lub 

AS/NZ 1716:2012 (Australia) lub JMHLW – 2000 (Japonia) lub NOM-116-2009 (Meksyk)  

lub ABNT/NBR 13698:2011 (Brazylia). 

 termin ważności minimum 24 miesiące od daty dostarczenia produktów 

3. JEDNORAZOWE RĘKAWICE WINYLOWE ROZMIAR M - 1000 sztuk 

 stan fabryczny – nowy 

 rękawice diagnostyczne winylowe bezpudrowe, niejałowe 

 pakowane w kartonik po 100 szt. lub po 200 szt. 

 oburęczne (pasują na lewą i na prawą dłoń), 

 mankiet równomiernie rolowany, 

 powierzchnia gładka, 
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 dopuszczone do kontaktu z żywnością, 

 pakowane w kartonik po 100 szt. lub po 200 szt. 

 Zawartość protein lateksu: Brak 

 Rozmiar M  

 Kolor : Przeźroczyste 

 Oznakowane znakiem CE 

 zgodność z wymaganiami zasadniczymi rozporządzeniem parlamentu 

europejskiego i rady (ue) 2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej 

 zgodność z wymaganiami normy en iso 374, en 455, en 420 en 388, astm f 1671 

 termin ważności minimum 24 miesiące od daty dostarczenia produktów 

4. JEDNORAZOWE RĘKAWICE WINYLOWE ROZMIAR L - 1000 sztuk 

 stan fabryczny – nowy 

 rękawice diagnostyczne winylowe bezpudrowe, niejałowe 

 pakowane w kartonik po 100 szt. lub po 200 szt. 

 oburęczne (pasują na lewą i na prawą dłoń), 

 mankiet równomiernie rolowany, 

 powierzchnia gładka, 

 dopuszczone do kontaktu z żywnością, 

 pakowane w kartonik po 100 szt. lub po 200 szt. 

 Zawartość protein lateksu: Brak 

 Rozmiar L 

 Kolor : Przeźroczyste 

 Oznakowane znakiem CE 

 zgodność z wymaganiami zasadniczymi rozporządzeniem parlamentu 

europejskiego i rady (ue) 2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej 

 zgodność z wymaganiami normy en iso 374, en 455, en 420 en 388, astm f 1671 

 termin ważności minimum 24 miesiące od daty dostarczenia produktów 

5. JEDNORAZOWE RĘKAWICE NITRYLOWE ROZMIAR M - 1000 sztuk 

 stan fabryczny – nowy 

 rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, niejałowe, 

 oburęczne (pasują na lewą i na prawą dłoń), 

 mankiet równomiernie rolowany, 

 powierzchnia gładka, 

 dopuszczone do kontaktu z żywnością, 
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 pakowane w kartonik po 100 szt. lub po 200 szt. 

 Rozmiar M  

 Oznakowane znakiem CE 

 zgodność z wymaganiami zasadniczymi rozporządzeniem parlamentu 

europejskiego i rady (UE) 2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej 

 zgodność z wymaganiami normy en iso 374, en 455, en 420 en 388, astm f 1671 

 termin ważności minimum 24 miesiące od daty dostarczenia produktów 

6. JEDNORAZOWE RĘKAWICE NITRYLOWE ROZMIAR L  - 1000 sztuk 

 stan fabryczny – nowy 

 rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, niejałowe, 

 oburęczne (pasują na lewą i na prawą dłoń), 

 mankiet równomiernie rolowany, 

 powierzchnia gładka, 

 dopuszczone do kontaktu z żywnością, 

 pakowane w kartonik po 100 szt. lub po 200 szt. 

 Rozmiar L 

 Oznakowane znakiem CE 

 zgodność z wymaganiami zasadniczymi rozporządzeniem parlamentu 

europejskiego i rady (UE) 2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej 

 zgodność z wymaganiami normy en ISO 374, en 455, en 420 en 388, astm f 1671 

 termin ważności minimum 24 miesiące od daty dostarczenia produktów 

7. ANTYBAKTERYJNY ŻEL DO RĄK BEZ UŻYCIA WODY – 1000 sztuk 

 stan fabryczny – nowy 

 dezynfekujący i oczyszczający skórę rąk 

 zawiera 70% alkoholu 

 pojemność 300 ml  

 zawiera aloes i prowitaminę B5 

 pielęgnuje i wygładza skórę 

 odżywia i nawilża skórę 

 łagodzi podrażnienia 

 zapobiega nadmiernemu wysuszeniu skóry 

 posiadający miły/przyjemny zapach od razu po zastosowaniu 

 z dozownikiem 

 wyprodukowany w EU 

 produkt dermatologicznie przetestowany 

 termin ważności minimum 24 miesiące od daty dostarczenia produktów 

 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wymagania 

w zakresie jakości i standardów bezpieczeństwa określonych  w przepisach UE, w  tym wytycznych 
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Ministra Zdrowia opublikowanych pod adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-

dotyczace-produktow-wykorzystywanychpodczas-zwalczania-covid-19 

 

Koszty dostawy w ramach właściwego wykonania zamówienia Wykonawca ponosi we własnym zakresie. 

Termin złożenia oferty: do 29 marca 2021. do godz. 10:00.  

Miejsce dostawy:  

Gminny Ośrodek Społeczny w Michałowicach,  

ul. Ryżowa 90,  

05-816 Opacz-Kolonia  

Termin dostawy: do 07 kwietnia 2021 r.  

 

Warunki wyboru i płatności: 

1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty do Wykonawcy zostanie złożone zamówienie. 

2. Należność za wykonane zamówienie rozliczona zostanie na podstawie faktury po dostarczeniu środków 

ochrony osobistej. 

3. Zapłata za wykonaną usługę nastąpi w formie przelewu na wskazany przez Wykonawcę rachunek 

bankowy w terminie do 14 dni od otrzymania towaru i faktury. 

 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanychpodczas-zwalczania-covid-19
https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanychpodczas-zwalczania-covid-19

