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Wymagane i oferowane parametry przedmiotu zamówienia

Wmagane parametry Oferowane parametry (opisać)

Pakiet Nr 1 poz. 1

Poszwy o wymiarach 150-160 cm x 200 cm

Materiał z którego wykonane będą poszwy: bawełna 35 - 50% z 

domieszką poliestru 50 - 65%, gęstość tkaniny min. 135 g/m
2 

(podać również nazwę tkaniny i jej producenta)

Poszwy bez guzików, na zakładkę  30-35 cm, podwójne szwy 

zabezpieczające przed wysuwaniem się materiału ze szwów

Wymagane minimum 8 kolorów tkaniny, do wyboru przez 

Zamawiającego 

Poszwy wykonane z materiału o małej kurczliwości - do 4%, 

nadającego się do prania w warunkach szpitalnych przy użyciu 

srodków dezynfekcyjnych, z możliwością prania w temperaturze 

co najmniej w zakresie 70- 90
0
C bez utraty koloru

Wymagane logo Zamawiającego w formie nadruku w czarnym 

kolorze umieszczone w lewym górnym rogu.

Pakiet Nr 1 poz. 2

Prześcieradła o wymiarach 150 cm x 250 cm

Materiał z którego wykonane będą prześcieradła: bawełna 35 - 

50% z domieszką poliestru 50 - 65%, gęstość tkaniny min. 135 

g/m
2 
(podać również nazwę tkaniny i jej producenta)

Prześcieradła dwukrotnie obszyte

Wymagane minimum 8 kolorów tkaniny, do wyboru przez 

Zamawiającego 

Prześcieradła wykonane z materiału o małej kurczliwości - do 

4%, nadającego się do prania w warunkach szpitalnych przy 

użyciu srodków dezynfekcyjnych, z możliwością prania w 

temperaturze co najmniej w zakresie 70-90
0
C bez utraty koloru

Wymagane logo Zamawiającego w formie nadruku w czarnym 

kolorze umieszczone w lewym górnym rogu.

Pakiet Nr 1 poz. 3

Poszewki o wymiarach 80 cm x 80 cm

Materiał z którego wykonane będą poszewki: bawełna 35 - 50% z 

domieszką poliestru 50 - 65%, gęstość tkaniny min. 135 g/m
2 

(podać również nazwę tkaniny i jej producenta)

Poszewki bez guzików, na zakładkę  30-35 cm, podwójne szwy 

zabezpieczające przed wysuwaniem się materiału ze szwów, 
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Wmagane parametry Oferowane parametry (opisać)

Wymagane minimum 8 kolorów tkaniny, do wyboru przez 

Zamawiającego 

Poszewki wykonane z materiału o małej kurczliwości - do 4%. 

nadającego się do prania w warunkach szpitalnych przy użyciu 

srodków dezynfekcyjnych, z możliwością prania w temperaturze 

co najmniej w zakresie 70-90
0
C bez utraty koloru

Wymagane logo Zamawiającego w formie nadruku w czarnym 

kolorze umieszczone w lewym górnym rogu.

Pakiet Nr 2 poz. 1

Koce o wymiarach 150-160 cm x 200 cm

Wymagane koce w minimum 5 kolorach, do wyboru przez 

Zamawiającego 

Koce wykonane z materiału o małej kurczliwości - do 3% po 

pięciu praniach, nadającego się do wielokrotnego prania w 

warunkach szpitalnych przy użyciu środków dezynfekcyjnych, z 

możliwością prania w temperaturze co najmniej 40
0
C bez utraty 

koloru, 

Pakiet Nr 3 poz. 1

Poduszki w rozmiarze 70 cm x 80 cm lub 80 cm x 80 cm

Poduszki wykonane z: materiał tkaniny wierzchniej: bawełna z 

domieszką poliesteru - do 50%; wypełnienie materiałem 

pozwalającym na pranie w temperaturze co najnmniej w zakresie 

70-90
0
C, niezbijającym się, zachowującym sprężystość i 

miękkość, antyalergiczne. 

Kolor poduszek - biały

Pakiet Nr 4 poz. 1

Pieluchy tetrowe o wymiarach 70-75 cm x 80-85 cm

Gramatura tkaniny z której wykonane są pieluchy - minimum 105 

g/m
2

Pakiet Nr 4 poz. 2

Kaftaniki niemowlęce, wymagane rozmiary: 62, 74, 80, 92, 98 (po 

20 szt. z każdego rozmiaru)

Pakiet Nr 4 poz. 3

Spiochy niemowlęce, wymagane rozmiary: 62, 74, 80, 92, 98 (po 

10 szt. z każdego rozmiaru)

Pakiet Nr 4 poz. 4

Koszulki niemowlęce z długim rękawem, bawełniane, zapinane 

na ramieniu na nap, z boku zawiązywane bawełnianą tasiemką 

Wymagane rozmiary koszulek: rozmiar 56 - 120 szt., rozmiar 62 - 

60 szt.

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

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty



Wmagane parametry Oferowane parametry (opisać)

Pakiet Nr 4 poz. 5

Kocyki niemowlęce o wymiarach 80 cm x 90 cm

Kocyki wykonane z materiału bawełniano - akrylowego, o małej 

kurczliwości - do 3% po pięciu praniach

Kocyki z możliwością prania w temperaturze co najmniej 40
0
C 

bez utraty koloru 

Pakiet Nr 4 poz. 6

Poszewki o wymiarach 80 cm x 80 cm,

Wykonane z tkaniny 100% bawełnianej, gęstość tkaniny 

minimum 160 g/m
2 
(podać również nazwę tkaniny i jej 

producenta)

Poszewki bez guzików, na zakładkę 30-35 cm, szyte podwójnym 

szwem zabezpieczającym przed wysuwaniem się materiału ze 

szwów

Wymagane minimum 4 kolorowe tkaniny z wzorem dla dzieci, do 

wyboru przez Zamawiającego 
Możliwość prania poszewek w temperaturze co najmniej w 

zakresie 70-90
0
 C bez utraty koloru, mała kurczliwość - do 4% po 

pięciu praniach

Pakiet Nr 4 poz. 7

Prześcieradła niemowlęce o wymiarach 100 cm x 70 cm

Materiał z którego wykonane są prześcieradła - bawełna 100%, 

gęstość tkaniny minimum 160 g/m
2 
(podać również nazwę 

tkaniny i jej producenta)

Prześcieradła dwukrotnie obszyte

Możliwość prania w temperaturze co najmniej w zakresie 70-

90
0
C bez utraty koloru, mała kurczliwość - do 4% po pięciu 

praniach. 

Wymagane minimum 4 kolorowe tkaniny z wzorem dla dzieci, do 

wyboru przez Zamawiającego 

Pakiet Nr 4 poz. 8

Prześcieradła niemowlęce o wymiarach 150 cm x 90 cm

Materiał z którego wykonane są prześcieradła - bawełna 100%, 

gęstość tkaniny minimum 160 g/m
2 
(podać również nazwę 

tkaniny i jej producenta)

Prześcieradła dwukrotnie obszyte

Możliwość prania w temperaturze co najmniej w zakresie 70-

90
0
C bez utraty koloru, mała kurczliwość - do 4% po pięciu 

praniach. 

Wymagane minimum 4 kolorowe tkaniny z wzorem dla dzieci, do 

wyboru przez Zamawiającego 
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