
 

 

Załącznik nr 1 Opis zamówienia – środki do pielęgnacji  

          

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA 

środki do pielęgnacji 

 

W tabeli ujęto szacunkowy zestaw do wykorzystania w ciągu jednego miesiąca zależny 

od zużycia bieżącego.  

Oferta dla Żłobka Autobusik powinna obejmować dostawę uwzględniającą 24 miesiące. 

 

LP Nazwa 
Jednostka 

miary Ilość 
 

Opis 

1 Antybakteryjny 
żel do 
dezynfekcji rąk 

sztuk 26  Praktyczny, poręczny antybakteryjny żel do 
mycia rąk bez użycia wody. Zabija 99,9% 
bakterii.  
Żel antybakteryjny to produkt, który skutecznie 
zabija większość bakterii oraz wirusów, nie 
wysuszając skóry rąk. Idealny dla dzieci. 
Nie wymaga użycia wody. 
Łatwo rozprowadza się nawet w trudno 
dostępnych miejscach: miedzy palcami i przy 
paznokciach. 
Żel błyskawicznie wysycha pozostawiając ręce 
przyjemnie odświeżone bez zapachu alkoholu. 
Zawarta w składzie gliceryna, wyciąg z aloesu i 
pantenolu zapobiega nadmiernemu 
wysuszaniu skóry rąk, pielęgnuje ją, odżywia i 
chroni oraz pomaga utrzymać skórę miękką i 
nawilżoną. 
Idealny również dla skóry wrażliwej. 

pojemność: butelka z pompką 500 ml 
 

2 Mydło w 
płynie 

sztuk 9  Hipoalergiczne mydło naturalne w płynie do 
codziennej pielęgnacji skóry wrażliwej ze 
skłonnością do alergii. Mydło bez alergenów 
oraz sztucznych barwników. 
Naturalne mydło działa antybakteryjnie i 
przeciwzapalnie. Produkt nie zawiera SLS, 



syntetycznych emulgatorów, silikonów i 
parabenów. 
Zawiera naturalne składniki, nie podrażnia 
skóry oraz skutecznie usuwa zabrudzenia. 
Przyjazne dla środowiska. 

pojemność: 5L 
 

3 Mydło w 
płynie 

sztuk 4  
 

Hipoalergiczne mydło naturalne w płynie do 
codziennej pielęgnacji skóry wrażliwej ze 
skłonnością do alergii. Mydło bez alergenów 
oraz sztucznych barwników. 
Naturalne mydło działa antybakteryjnie i 
przeciwzapalnie. Produkt nie zawiera SLS, 
syntetycznych emulgatorów, silikonów i 
parabenów. 
Zawiera naturalne składniki, nie podrażnia 
skóry oraz skutecznie usuwa zabrudzenia. 
Przyjazne dla środowiska. 

pojemność: butelka z pompką 500 ml 
 

4 Krem na 
odparzenia 

sztuk 20  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krem do delikatnej skóry niemowląt i małych 
dzieci. Bardzo dobrze pielęgnuje i chroni przed 
odparzeniami. Jego delikatna formuła zawiera 
środki kondycjonujące skórę takie jak tlenek 
cynku i pantenol.  
Nie zawiera barwników, mineralnego oleju 
parafinowego.  
Bez emulgatorów PEG, parabenów. 
Bez substancji zapachowych uważanych za 
alergizujące.  
Przebadany dermatologicznie. 

pojemność: 150 ml 
 

5 Chusteczki 
suche 

opakowanie 31  3-warstwowe, chłonne chusteczki wysokiej 
jakości. Jedwabiście miękkie i odporne na 
rozerwanie. 
Testowane klinicznie, przebadane 
dermatologicznie. 
Nie zawierają barwników. 
Bielone bez użycia chloru. 
Bez konserwantów i środków wiążących. 

opakowanie: 100 szt. 
 

6 Chusteczki 
nawilżane i 
pielęgnujące 

opakowanie 31  
 

Nawilżone chusteczki zawierające bardzo 
łagodny płyn oczyszczający z aktywnych 
składników rumianku i aloesu. Chusteczki 
stworzone do pielęgnacji skóry niemowląt i 



dzieci ze względu na swoją strukturę włókien. 
Idealnie miękkie i odporne na rozdarcia.  
Obojętne pH.  
Bez substancji zapachowych uważanych za 
alergizujące  
Przebadane dermatologicznie Wytwarzane bez 
substancji konserwujących i środków 
wiążących. 
 
opakowanie: 80 szt. 
 

7 Zasypka dla 

dzieci 

sztuk 10  Puder wiążący nadmiar wilgoci na skórze i w 
ten sposób zabezpieczający wrażliwe obszary 
skóry przed podrażnieniem, otarciami i 
odparzeniami. Zawarta w nim oliwa z oliwek 
wspomaga natłuszczenie skóry a alantoina 
wytwarza barierę ochronną. Po zastosowaniu 
skóra dziecka zachowuje swoją naturalną 
warstwę ochronną oraz staje się miękka i 
gładka. 
Nie zawiera barwników, mineralnego oleju 
parafinowego . 
Bez emulgatorów PEG, parabenów.  
Bez substancji zapachowych uważanych za 
alergizujące.  
Przebadany dermatologicznie. 
Zawiera alantoinę i oliwę z oliwek. 
 
pojemność: 100g 
 

8 Rękawiczki 

jednorazowe 

 

opakowanie 12 x rozmiar S 
12 x rozmiar M 

 
 

Jednorazowe rękawice diagnostyczne i 

ochronne. Winylowe. Zostały zaprojektowane, 

jako środek ochrony indywidualnej o prostej 

konstrukcji chroniącej przed zagrożeniami, 

mogącymi powodować nieodwracalne 

uszkodzenia skóry. Ich projekt i oznakowanie 

odpowiada wymogom Europejskiej Dyrektywy 

Medycznej 93/42/EEC oraz Europejskiej 

Dyrektywy o Środkach Ochrony Indywidualnej 

89/686/EEC i wprowadzonym do nich 

zmianom. 

Rodzaj rękawic: diagnostyczne, ochronne, 
niejałowe. 
Surowiec: polichlorek winylu 
Środek pudrujący: skrobia (mączka) 
kukurydziana 
Powierzchnia: gładka. 
Wykończenie mankietu: równomiernie 
rolowany brzeg. 



Kształt: uniwersalny, pasujące na lewą i prawą 
dłoń 
 
opakowanie: 100 sztuk 
rozmiar: S oraz M 
 

9 Podkłady do 

łóżeczek dla 

dzieci 

opakowanie 15  
 

Super chłonne i miękkie w dotyku podkłady 
higieniczne z ekstraktem z zielonej herbaty. 
Są idealnym zabezpieczeniem przed 
zabrudzeniem czy przesiąkaniem łóżka i innych 
powierzchni. Wielowarstwowa struktura 
podkładu o wysokim stopniu chłonności 
sprawia, że już w kilka sekund wilgoć wsiąka do 
środka zamieniając ja w żel; 
Warstwa wierzchnia zapewnia uczucie 
suchości; 
Zewnętrzna antypoślizgowa powłoka nie 
przepuszcza wilgoci chroniąc otoczenie i 
utrzymując podkład we właściwym miejscu 
Zastosowanie ekstraktu z zielonej herbaty nie 
tylko chroni skórę przed oparzeniami i 
odleżynami, ale również eliminuje 
nieprzyjemny zapach. 

rozmiar: 45cm x 60cm 
kolor: biały 
opakowanie: 30 sztuk 
 

 

 


