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Zielona Góra, 05.08.2020 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIR/mHohs-02/III/2020 

W ramach realizacji przez LfC Sp. z o.o. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój zapraszamy do 
złożenia oferty na: 

Tabela 1 
L.p. Przedmiot zapytania                           Ilość 

1. 

 

Osłona na brodę 
 
Wymagania: 

 Wykonana z tkaniny polipropylenowej (PP); 

 Wszyta gumka; 

 Przepuszczająca powietrze. 

1 000 szt. 

2. 

Rękawice jednorazowe Nitrylowe typu SemperCare lub Maimed lub równoważne 
 
Wymagania: 

 jednorazowe rękawiczki diagnostyczne z nitrylu; 

 Do użytku w medycynie, przemyśle spożywczym i produkcji; 

 Wykonanie z syntetycznego kauczuku nitrylowego, bez wosków, silikonu czy 
plastyfikatorów; 

 Kategoria 3 - czynniki wysokiego ryzyka; 

 Na prawą i lewą rękę; 

 Z teksturowanymi palcami; 

 Zwijany mankiet zapobiegający przedostawaniu się brudu do rękawicy; 

 Niejałowe; 

 Bezpudrowe; 

 Nie powodujące uczuleń i alergii -hypoalergiczne; 

 Wyprodukowane zgodnie z DIN EN 455 1,2,3,4, EN 374 1, 2, 3, ASTM 6319, AQL 
1.5 

 wymagania: EN 455 1, 2, 3; 

 Oznaczenie CE: Na każdym poziomie opakowań; 

 Klasyfikacja CE: Klasa I; 

 EN-374-2 ochrona bakteriologiczna; 

 EN-374-3 odporność chemiczna; 

 Okres ważności: 5 lat. 

 
 

Rozmiar S –  
25 opakowań po 

100 szt.  lub 
równoważne 

ilości jednak nie 
więcej niż 300 szt. 

w opakowaniu. 
 

Rozmiar M –  
25 opakowań po 

100 szt.  lub 
równoważne 

ilości jednak nie 
więcej niż 300 szt. 

w opakowaniu. 
 
 

Rozmiar L –  
25 opakowań po 

100 szt.  lub 
równoważne 

ilości jednak nie 
więcej niż 300 szt. 

w opakowaniu. 
 
 

Rozmiar XL –  
5 opakowań po 

100 szt.  lub 
równoważne 

ilości jednak nie 
więcej niż 300 szt. 

w opakowaniu. 
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3. 

Czepek chirurgiczny 
 
Wymagania: 

 Wykonany z tkaniny polipropylenowej (PP); 

 Zakończony gumką; 

 Przepuszczający powietrze. 
 
 

1 000 szt. 

5.  

Maseczka ochronna chirurgiczna 3-warstwowa jednorazowa 
 
Wymagania: 

 Produkt wykonany z polipropylenu; 

 Wysoka przepuszczalność powietrza, zapewniająca swobodę oddychania; 

 Warstwa filtracyjna o wysokiej gęstości; 

 Regulowany klips na nos; 

 Wygodne mocowanie za uszy; 

 Maseczka ochronna FFP1. 
 

10 opak. po              
50 szt. 

lub równoważne 

Uwagi:  

a) termin oczekiwania na ofertę: 12.08.2020; 

b) dopuszcza się potwierdzenie spełnienia norm równoważnych. Wykonawca jest zobowiązany do wykazania, że 

norma równoważna odpowiada normom, do których odwołuje się Zamawiający. 

c) przedmiot zamówienia musi zawierać wszelkie dodatkowe koszty; 

d) minimalny okres ważności oferty: 1 miesiąc; 

e) dane do faktury VAT:  

 LfC Sp. z o.o.,  

 929-011-26-10 

 ul. Kożuchowska 41,  

 65-364 Zielona Góra, 

f) kryterium wyboru oferty: 

   - zgodność ze specyfikacją zapytania - kryterium dopuszczające,  

    - najniższa cena - 100%; 

 Do oceny każdej pozycji z oferty pod względem kryterium ceny zostanie zastosowany wzór:  

 K1= Cn / Cb * 100 

 Oznaczenia:  

 Cn – najniższa cena; 

 Cb - cena złożonej oferty; 
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g) Oferent składając ofertę oświadcza, że nie istnieją powiązania osobowe/kapitałowe z Zamawiającym; 

h) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych; 

i)   Zakup realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. 

 

 
 


