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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem Zamówienia są sukcesywne, według bieżących potrzeb Zamawiającego, dostawy kosmetyków i 

galanterii hotelowej dla potrzeb obiektów Elbest sp. z o.o., w okresie 24 miesięcy.   

Przedmiot Zamówienia został podzielony na następujące części:  

1) CZĘŚĆ A – dostawy mydeł i produktów 2 w 1 – szampon + żel pod prysznic w systemach dozujących do 

hoteli Elbest sp. z o.o., tj. do Hotelu Krynica, Hotelu Wolin, Hotelu Wodnik, Hotelu Sport i Hotelu Solina 

SPA., 

2) CZĘŚĆ B – dostawy mydeł i szamponów jednorazowych do obiektów Elbest sp. z o.o., tj. Hotelu Rychło, 

OSiR Wawrzkowizna, CSiR Krasnobród, OSW Złoty Sen i DW Bełchatów.  

3) CZĘŚĆ C – dostawy galanterii hotelowej do obiektów Elbest sp. z o.o., tj. Hotelu Krynica, Hotelu Wolin, 

Hotelu Wodnik, Hotelu Sport, Hotelu Solina SPA i Hotelu Rychło.  

Wykaz asortymentu oraz szacunkowe ilości w poszczególnych częściach zawierają poniższe zestawienia.  

 

CZĘŚC A - dostawy mydeł i produktów 2 w 1 – szampon + żel pod prysznic w systemach dozujących do  

   hoteli Elbest sp. z o.o. 

                                                           
a
 Zamawiający nie dopuszcza formy użyczenia uchwytów na mydło do rąk oraz szampon+ żel  pod prysznic (2w1). 

L.p. 
Przedmiot 

Zamówienia 
(asortyment) 

Opis Przedmiotu Zamówienia/ 
Wymagane parametry 

Szacunkowa 
ilość

1
 w 

okresie24 
miesięcy  

(szt.) 

1 

Mydło do rąk - 
SOFT CARE DOVE 
CREAM  WASH 
 

Producent: DIVERSEY 

Marka: Soft Care 

Pojemność: 300 ml 

Dozownik jednorazowy z uwidocznionym stopniem 
zużycia, wykonanym z PET, z zamkniętym systemem 
Press&Wash. 

  11 410          

2 
Uchwyt do dozownika 
na mydło do rąk a 

 

Mocowany na stałe (kompatybilny z pozycją  
nr 1) wykonany z trwałego materiału odpornego  
na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne.  
Kolor uchwytu: biały i srebrny do wyboru przez 

Zamawiającego. 

355 

3 

Szampon + żel pod  
prysznic (2w1)  - 
SOFT CARE LUX 2in1 

 

Producent: DIVERSEY 

Marka: Soft Care 

Pojemność: 300 ml 

Dozownik jednorazowy z uwidocznionym stopniem 

zużycia, wykonanym z PET, z zamkniętym systemem 

Press&Wash. 

11 504 

4 

Uchwyt do dozownika 
na szampon + żel pod 
prysznic (2w1) 

a 

 

Mocowany na stałe (kompatybilny z pozycją  
nr 3) wykonany z trwałego materiału odpornego  
na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne. 
Kolor uchwytu: biały i srebrny do wyboru przez 

Zamawiającego 

355 
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Warunki realizacji Zamówienia: 

1) Termin realizacji Zamówienia Jednostkowego – do 7 dni kalendarzowych od daty udzielenia Zamówienia 

Jednostkowego, 

2) Minimum logistyczne - Zamawiający preferuje realizację dostaw bez minimum logistycznego. 

Maksymalne dopuszczalne przez Zamawiającego minimum logistyczne Zamówienia Jednostkowego 

wynosi 200 zł netto, 

3) Oferowane kosmetyki muszą posiadać stosowne atesty i certyfikaty. 

 

CZĘŚC  B - dostawy mydeł i szamponów jednorazowych do obiektów Elbest sp. z o.o. 

 

Warunki realizacji Zamówienia: 

1) Termin realizacji zamówienia – do 14 dni kalendarzowych od daty udzielenia Zamówienia 

Jednostkowego, 

2) Minimum logistyczne - Zamawiający preferuje realizację dostaw bez minimum logistycznego. 

Maksymalne dopuszczalne przez Zamawiającego minimum logistyczne Zamówienia Jednostkowego 

wynosi 200 zł netto, 

3) Oferowane kosmetyki muszą posiadać stosowne atesty i certyfikaty. 

 

CZĘŚĆ C - dostawy galanterii hotelowej do obiektów Elbest sp. z o.o. 

L.p. Przedmiot Zamówienia 
(asortyment) 

Opis Przedmiotu Zamówienia/ 
Wymagane parametry 

Szacunkowa ilość
1
 

w okresie 24 
miesięcy  

(szt.)  

1 Czepek do kąpieli  
Foliowy pakowany w opakowanie foliowe typu 
flow-pack. 

2 400 

2 Igielnik  

Zawierający co najmniej: igłę, agrafkę, 4 kolory 
nici, dwa guziki pakowany w opakowanie foliowe 
typu flow-pack, plastikowe lub kartoniku z 
nadrukowanym jednokolorowym logo 
Zamawiającego. 

20 300 

L.p. 
Przedmiot 

Zamówienia 
(asortyment) 

Opis Przedmiotu Zamówienia/ 
Wymagane parametry 

Szacunkowa 
ilość1  

w okresie24 
miesięcy  

(szt.) 

1 Mydło jednorazowe 

Producent/marka: dowolna 

Minimalna gramatura: 10 g 

Kształt mydła: dowolny  
Rodzaj opakowania: flow – pack lub kartonik 

40 600 

2 
Szampon do włosów 

jednorazowy 

Producent/marka: dowolna 

Minimalna gramatura: 10 ml 

Rodzaj opakowania: saszetka lub butelka PET 

43 400 
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3 Czyścik do butów  

Gąbka nasączona środkiem czyszczącym, 
pakowana hermetycznie, zabezpieczona przed 
wysuszeniem środka czyszczącego,   
w opakowaniu foliowym typu flow-pack lub 
plastikowym z nadrukowanym jednokolorowym 
logo Zamawiającego. 

35 600 

4 Zestaw kosmetyczny  

Zestaw patyczków i wacików - zawierający co 
najmniej 3 szt. patyczków i 3 szt. wacików,  
w opakowaniu foliowym  typu flow-pack, 
plastikowym lub kartoniku z nadrukowanym 
jednokolorowym logo Zamawiającego. 

20 

5 Zestaw do mycia zębów  
Szczoteczka + pasta do zębów (min. 5 g)  
w opakowaniu foliowym  typu flow-pack. 

60 

6 Zestaw do golenia  
Jednorazowa maszynka + krem do golenia  
(min. 10 ml) w opakowaniu foliowym typu              
flow-pack. 

60 

7 Łyżka do butów Plastikowa wykonana z materiału odpornego na 
złamanie o długości min. 20 cm. 

4 200 

8 Torba na brudną bieliznę 
Torba foliowa z opisem przeznaczenia o 
wymiarze min. 59 cm x 40 cm 

23 300 

9 Kapcie Frotte lub flizelinowe, zakryte, z nadrukowanym 
jednokolorowym  logo Zamawiającego. 

50 300 

10 Szczotka do nitek 
(czyszczenia odzieży) 

Składana plastykowa. 14 400 

11 Opaska na WC 
Opaska na WC z napisem „zdezynfekowane”, 
w języku polskim, niemieckim i angielskim , 
forma papierowa.  

61 000 

12 Torba higieniczna 

Torebka higieniczna, forma papierowa bądź 

foliowa , z nadrukowanym jednokolorowym logo 

Zamawiającego, z nadrukiem informującym o 

przeznaczeniu w języku polskim, angielskim, 

niemieckim. Torba do jednorazowego użytku. 

42 700 

13 Kubek plastikowy 
jednorazowy 

Kubek plastikowy, jednorazowy, zapakowany w 

folie, kolor przeźroczysty, o pojemności 0,2 l, 

średnica: 7 cm, wysokość: 9 cm, przeznaczony 

do mycia zębów. 

3 500 

 

Warunki realizacji Zamówienia: 

1) Termin realizacji zamówienia:  

 dla asortymentu bez nadrukowanego logo - do 7 dni kalendarzowych od daty udzielenia 

Zamówienia Jednostkowego, 

 dla asortymentu z nadrukowanym logo –  

 pierwsza dostawa - do 35 dni kalendarzowych od daty udzielenia Zamówienia 

Jednostkowego, 

 kolejne dostawy – do 14 dni kalendarzowych od daty udzielenia Zamówienia 

Jednostkowego,  
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2) Minimum logistyczne - Zamawiający preferuje realizację dostaw bez minimum logistycznego. 

Maksymalne dopuszczalne przez Zamawiającego minimum logistyczne Zamówienia Jednostkowego 

wynosi 200 zł netto, 

3) Logo musi zawierać wszystkie zależności, kolor, proporcje i odległości, zgodnie z projektami 

stanowiącymi załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, z 

zastrzeżeniem, że dokładne rozmieszczenie logotypów i rodzaj logotypu, jaki zostanie umieszczony na 

danym asortymencie, zostaną ustalone na etapie realizacji Umowy.   

 

 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – Logo poziome 

2. Załącznik nr 2 – Logo pionowe 

 

                                                           
1
 Szacunkowe ilości asortymentu wskazane w tabelach powyżej, określone zostały jedynie na potrzeby porównania ofert w 

niniejszym postępowaniu, wyliczenia wartości oferty oraz określenia wartości Umowy i nie stanowią zobowiązania 

Zamawiającego do ich wykonania oraz nie dają prawa Wykonawcy do roszczeń wynikających z niewykonania niniejszych ilości 

w okresie obowiązywania Umowy. Dostawy realizowane będą przez cały okres trwania Umowy, zgodnie z bieżącymi 

potrzebami Zamawiającego. 






