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Załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/07/2016 - formularz cenowy przedmiotu zamówienia 

UWAGA : W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż 

zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”   
 

 Zadanie 1 – Przyrządy do drenażu i opatrunki 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT  

Wartość 
brutto 

Producent 

1 
Przyrządy do drenażu jamy bębenkowej  
śr. 1,15mm typ II 

 szt 50 
      

2 
Opatrunek foliowy z KS do operacji plastycznych 
przegrody nosa,  
wym. 35-45mm x 35-45mm, gr. 0,6-0,7mm 

 szt 30 
      

3 
Przyrząd do drenażu ucha środkowego typ III z 
szerokim mankietem 

 szt 20 
      

                                                                                                                                                                                                                   Razem:     

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”  
........................., DNIA ................ .................................................... 

(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli 

wraz z pieczątką imienną) 
 

 

 Zadanie 3  – Dren jednodniowy  
Lp Nazwa Nazwa 

handlowa 
produktu 
oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT  

Wartość 
brutto 

Producent 

1 Dren jednodniowy do pompy OFP2  
firmy Olympus (nr kat. wg Olympus K10001147) 
– opak. 50 szt 

 opak 6 

      

                                                                                                                                                                                                                   Razem:     

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”  
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........................., DNIA ................ .................................................... 
(podpis osoby – osób uprawnionych  

do składania oświadczeń woli 
wraz z pieczątką imienną) 

 Zadanie 3  – Układy oddechowe do respiratora  
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT  

Wartość 
brutto 

Producent 

1 Układ oddechowy j.u., czysty mikrobiologicznie 
sterylny, z PCV do respiratora, rury karbowane – 
wewnątrz gładkie, dł.1,6-1,8m ze złączem Y dla 
DOROSŁYCH, śr. 22mm  

 szt 400 

      

2 Układ oddechowy j.u. z PCV do respiratora,  
dł. 1,4-1,5m ze złączem Y dla DZIECI, śr. 22mm  szt 20 

      

                                                                                                                                                                                                                   Razem:     

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”  
........................., DNIA ................ .................................................... 

(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli 

wraz z pieczątką imienną) 

 Zadanie 4  – Układy oddechowe do aparatu do znieczulenia  
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT  

Wartość 
brutto 

Producent 

1 Układ oddechowy j.u. sterylny anestetyczny z 
PCV, rury karbowane – wewnątrz gładkie 
(dł. 1,6-1,8m plus trzecia dodatkowa, 
 dł. 0,6-0,9m z workiem 1,5-2l) ze złączem Y 
oraz kolankiem dla dorosłych, śr. 22mm 

 szt 400 

      

                                                                                                                                                                                                                   Razem:     

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”  
........................., DNIA ................ .................................................... 

(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli 

wraz z pieczątką imienną) 
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 Zadanie 5 – Osprzęt do rurek intubacyjnych 
L
p 

Nazwa Nazwa 
handlowa 
produktu 
oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT  

Wartość 
brutto 

Producent 

1 
Rury karbowane j/u średnica 22mm 
 do respiratorów rolka 25 mb 

 szt. 4 
      

2 
Przedłużacz z obrotowym złączem kolankowym 
rurki intubacyjnej i portem do odsysania  
dł. 10-15cm z elastyczna (gumową) zatyczką 

 szt. 300 
      

3 
Złączka kolankowa do rurek intubacyjnych z portem 
do odsysania z elastyczna (gumową) zatyczką  szt. 400 

      

4 Rurka - przedłużacz 8-10cm  szt. 300       

                                                                                                                                                                                                                   Razem:     

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”  
........................., DNIA ................ .................................................... 

(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli 

wraz z pieczątką imienną) 

 Zadanie 6 – Łączniki 
Lp Nazwa Nazwa 

handlowa 
produktu 
oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT  

Wartość 
brutto 

Producent 

1 Łączniki do drenów i ssaków rozmiary: 
  10/10mm  szt. 100       
  8/8mm  szt. 100       
2. Łącznik do drenów z zatyczką   szt. 300       
3. Łącznik do drenów Y 10/10/10mm  szt. 50       

                                                                                                                                                                                                                   Razem:     

 

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”  
........................., DNIA ................ .................................................... 

(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli 

wraz z pieczątką imienną) 
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Zadanie 7 – Strzykawka do pobierania krwi sterylna 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT  

Wartość 
brutto 

Producent 

1 Strzykawka do pobierania próbki krwi z wkłucia 
tętniczego do badania gazometrycznego (wysycona 
heparyną) z nasadką zabezpieczającą próbkę 

 szt 3 000 

      

                                                                                                                                                                                                                   Razem:     

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”  
........................., DNIA ................ .................................................... 

(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli 

wraz z pieczątką imienną) 

 

Zadanie 8 – Dreny, cewniki (jałowe) 
L
p 

Nazwa Nazwa handlowa 
produktu 

oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT  

Wartość 
brutto 

Producent 

1 Dren łącznikowy z PCV, sterylny, opakowanie wewnętrzne 
folia i zewnętrzne folia – papier, końcówki żeńskie doklejane, 
średnica 7mm CH 28, dł. 3,5 metra 

 szt 5 000 

      

2 Zestaw do odsysania pola operacyjnego,  
dren o dł. 270cm i 24CH, końcówka do odsysania z 
systemem filtrowania, w zestawie 2 filtry i 3 końcówki   
1-prosta i 2- zagięte, sterylne.  

 szt 100 

      

3 Końcówka jałowa do odsysania pola operacyjnego typu 
Poole, długość 22cm, Ch20 – podwójne opakowanie folia-
papier w zestawie z drenem o dł 210cm. 

 szt 100 

      

4 Końcówka jałowa do odsysania pola operacyjnego typu 
Yankauer, zagięta, długość końcówki minimum 25cm, Ch15-
Ch28 z kontrolą odsysania, sterylna, opakowanie wewnętrzne 
folia i zewnętrzne folia-papier 

 szt 3 000 

      

5 Końcówka jałowa do precyzyjnego odsysania pola 
operacyjnego, zagięta, długość końcówki minimum 25cm, 
Ch12, sterylna, opakowanie wewnętrzne folia i zewnętrzne 
folia-papier 

 szt 1 500 
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6 Sterylny jednorazowy miękki dren łączący mikrokońcówkę 
do odsysania z standardowym drenem, wyposażony w klips 
umożliwiający przypięcie do obłożenia, zapobiegający 
zsuwaniu się końcówki, dł 62cm 

 szt 50 

      

                                                                                                                                                                                                                   Razem:      

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”  
........................., DNIA ................ .................................................... 

(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli 

wraz z pieczątką imienną) 

 Zadanie 9 – Podkłady medyczne  
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego  
jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT  

Wartość brutto Producent 

1 Podkład medyczny nieprzemakalny w rolce 
wykonane z jednej warstwy czystej celulozy i jednej 
warstwy folii. Szerokość podkładu min. 70cm 
(perforacja 0,5-1,0mb), dł. ok. 50mb 

  
szt 

 
60 

      

                                                                                                                                                                                                                   Razem:     

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”  
........................., DNIA ................ .................................................... 

(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli 

wraz z pieczątką imienną) 

 Zadanie 10 – Rurki intubacyjne do przedłużonej intubacji   
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego  
jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT  

Wartość brutto Producent 

1 Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym 
oraz okienkiem Murphego – do przedłużonej 
intubacji – rozmiar 3-9 

  
szt 

 
200 

      

                                                                                                                                                                                                                   Razem:     

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”  
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........................., DNIA ................ .................................................... 
(podpis osoby – osób uprawnionych  

do składania oświadczeń woli 
wraz z pieczątką imienną) 

 
 
, 

 ZADANIE  11 – Koszyki Dornia   
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego  
jm 

 
Ilość Cena 

jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT  

Wartość brutto Producent 

1 Koszyk Dornia do usuwania kamieni z moczowodów 
Ch4 (śr. 1,1mm, dł. 70-75mm, dł. koszyczka 20-30mm, 
liczba drutów 4) z uchwytem 

 szt 2       

2 Koszyk Dornia do usuwania kamieni z moczowodów 
Ch4 (śr. 1,1mm, dł. 70-75mm, dł. koszyczka 20-30mm, 
liczba drutów 5) z uchwytem  

 szt 2       

 R-m:      

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”  

........................., DNIA ................ ..................................................... 
                            (podpis osoby – osób uprawnionych  

           do składania oświadczeń woli 
wraz z pieczątką imienną) 

 
 
 

 ZADANIE  12 –  Nebulizatory 
Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 

oferowanego  
jm 

 
Ilość Cena 

jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT  

Wartość brutto Producent 

1 Nebulizator indywidualny lekowy z 
dyszą VENTURIEGO oraz łącznikiem 
┬ 22F-15F (do układu oddechowego 
respiratora). 

 szt 100       

            22F┬15F  
R-m:      

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”  

........................., DNIA ................ ..................................................... 
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                            (podpis osoby – osób uprawnionych  
           do składania oświadczeń woli 

wraz z pieczątką imienną) 
 
, 

 ZADANIE 13  –  Worki stomijne  
Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 

oferowanego  
jm 

 
Ilość Cena 

jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT  

Wartość brutto Producent 

1 Worek kolostomijny zamknięty 
jednoczęściowy do wymiany 

 szt 210       

2 Worek ileostomijny otwarty 
jednoczęściowy do wymiany 

 szt 120       

 R-m:      

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”  

........................., DNIA ................ ..................................................... 
                          (podpis osoby – osób uprawnionych  

           do składania oświadczeń woli 
wraz z pieczątką imienną) 

                       

 

 ZADANIE  14 –Protezy naczyniowe   
Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 

oferowanego  
jm 

 
Ilość Cena 

jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT  

Wartość brutto Producent 

Protezy naczyniowe dziane, uszczelniane kologenem, jednostronnie zewnętrznie welurowana, impregnowane solami srebra o grubości ściany 0,49mm i 
przepuszczalności ≤5ml/min/cm 2  

 
1 Proteza prosta          
a) Ø 6mm dł. 70cm  szt 1       
b) Ø 8mm dł. 70cm  szt 1       
2 Proteza prosta          
a) Ø 6mm dł. 40cm  szt 1       
b) Ø 8mm dł. 40cm  szt 1       

 R-m:      
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W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”  

........................., DNIA ................ ..................................................... 
                            (podpis osoby – osób uprawnionych  

           do składania oświadczeń woli 
wraz z pieczątką imienną) 

 

  
 ZADANIE 15 – Ustniki do spirometru 

Lp Nazwa Nazwa handlowa 
produktu oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT  

Wartość brutto Producent 

1 Ustniki do spirometru LUNGTEST 
1000 (plastikowe śr. wew. 30mm) 

 szt 100       

2 Głowica do spirometru 
LUNGTEST 1000 plastikowa 

 szt 20       

 R-m:      
W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”  

........................., DNIA ................ ..................................................... 
                            (podpis osoby – osób uprawnionych  

           do składania oświadczeń woli 
wraz z pieczątką imienną) 

 
 
 

 ZADANIE 16 – Dreny, cewniki  butelki (jałowe)  
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT  

Wartość brutto Producent 

1 Dreny Redona Ch 06-18 – dł. 50-70cm 
 

 szt 100       

2 Butelki  Redona jałowe  200-250ml  
z mieszkiem 

 szt 150       

3 Dren do jamy otrzewnej (brzuszny) –  
rozmiar 10F - 18F 

 szt 200       

 R-m:      
W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”  
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 ........................., DNIA ................ ..................................................... 
                            (podpis osoby – osób uprawnionych  

           do składania oświadczeń woli 
raz z pieczątką imienną) 

  
 ZADANIE 17 – Dreny, cewniki (jałowe)  

Lp Nazwa Nazwa handlowa 
produktu oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT  

Wartość brutto Producent 

1 Dreny THORAX do drenażu 
opłucnej  Ch22-Ch30 

 szt 50       

2 Dreny Kehra Ch10-24,  
dł. od 50cm 

 szt 100       

3 Cewnik do drenażu jamy otrzewnej 
z trokarem, rozmiar Ch10-Ch18 

 szt 150       

4 Cewnik do drenażu klatki 
piersiowej z wewnętrznym trokarem 
– rozmiar Ch20-32 

 szt 100       

5 Cewnik Pezzer – rozmiar Ch20-38  szt 50       
 R-m:      

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”  

 ........................., DNIA ................ ..................................................... 
                            (podpis osoby – osób uprawnionych  

           do składania oświadczeń woli 
raz z pieczątką imienną) 

 

ZADANIE  18 – Jednorazowe worki na wymioty  
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego  
jm 

 
Ilość Cena 

jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT  

Wartość brutto Producent 

1 Jednorazowe worki na wymioty z 
mankietem usztywnionym 
 

 szt 4 000       

 R-m    

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”  



SPZOZ/PN/07/2016                                                                                                   Strona 10 z 29 
 

........................., DNIA ................ ..................................................... 
                            (podpis osoby – osób uprawnionych  

           do składania oświadczeń woli 
wraz z pieczątką imienną) 

 

 

 ZADANIE 19 – Tasiemki naczyniowe  
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego  
jm 

 
Ilość Cena 

jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Tasiemki do podwieszania naczyń – 
poliestrowe,  dł. 90-100cm 

 szt 100       

 R-m:      

 

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”  

........................., DNIA ................ ..................................................... 
                            (podpis osoby – osób uprawnionych  

 do składania oświadczeń woli  
wraz z pieczątką imienną) 

 

 ZADANIE  20 – Siatki przepuklinowe 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego  

j.m. Ilość  Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT  

Wartość brutto Producent 

1 Siatka przepuklinowa z polipropylenu, pół-wchłanialna, 
samomocująca o kształcie elipsy 12/8cm prawa i lewa 

 szt 60       

 R-m:      

 

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”  

........................., DNIA ................ ..................................................... 
                            (podpis osoby – osób uprawnionych  

  do składania oświadczeń woli 
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 ZADANIE 21 – Taśma urologiczna  
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT  

Wartość brutto Producent 

1 Taśma do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania 
moczu u kobiet, wykonana z polipropylenu prasowanego 
termicznie o gramaturze 80g/m2, materiał jednorodny 
całkowicie niewchłanialny, dł.45 cm, szerokość 1 cm 

 szt 30       

 R-m:      
W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”  

........................., DNIA ................ ..................................................... 

UWAGA: Przy pierwszej dostawie należy dołączyć narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej, 
wielokrotnego użytku, spiralne do metody przezzasłonowej, techniką od zewnątrz do środka „out-in” 
lub „in-out”, prawe + lewe             

........................., DNIA ................ ..................................................... 
                            (podpis osoby – osób uprawnionych  

  do składania oświadczeń woli 

 
  

 ZADANIE  22 –  Łaty naczyniowe  
Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 

oferowanego  
jm 

 
Ilość Cena 

jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT  

Wartość brutto Producent 

1 Łaty naczyniowe           
a) Łaty naczyniowe 08/75   szt 10       
b) Łaty naczyniowe 10/75  szt 10       

 R-m:      

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”  

........................., DNIA ................ ..................................................... 
                            (podpis osoby – osób uprawnionych  

           do składania oświadczeń woli 
wraz z pieczątką imienną) 
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 ZADANIE 23  –  System niskociśnieniowy do drenażu ran 
Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 

oferowanego  
jm 

 
Ilość Cena 

jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT  

Wartość brutto Producent 

1 System niskociśnieniowy drenażu ran – 
zamknięty – rozmiary - Ch10-Ch16 

 szt 50       

 R-m:      

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”  

........................., DNIA ................ ..................................................... 
                            (podpis osoby – osób uprawnionych  

           do składania oświadczeń woli 
wraz z pieczątką imienną) 

 

 ZADANIE 24  –  Zestaw do przetaczania płynów   
Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 

oferowanego  
jm 

 
Ilość Cena 

jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT  

Wartość brutto Producent 

1 Zestaw kroplowy do przetaczania 
płynów do pompy perylstatycznej typ 
AP-31P firmy ASCOR 

 szt 200       

 R-m:      

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”  

........................., DNIA ................ ..................................................... 
                            (podpis osoby – osób uprawnionych  

           do składania oświadczeń woli 
wraz z pieczątką imienną) 

 ZADANIE  25 – Protezy naczyniowe    
Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 

oferowanego  
jm 

 
Ilość Cena 

jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT  

Wartość brutto Producent 

1 Protezy naczyniowe zbrojone -  
śr. 6mm, dł. 50cm 

 szt 4       

2 Protezy naczyniowe zbrojone -  
śr. 8mm, dł. 50cm 

 szt 4       

 R-m:      
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W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”  

........................., DNIA ................ ..................................................... 
                            (podpis osoby – osób uprawnionych  

           do składania oświadczeń woli 

 
 ZADANIE  26 – Przyrządy i zgłębniki    

Lp Nazwa Nazwa handlowa 
produktu oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT  

Wartość brutto Producent 

1 Przyrząd uniwersalny do żywienia dojelitowego 
w wersji grawitacyjnej do pojemników z 
fresubinem 

 szt 60       

2 Przyrząd uniwersalny do żywienia dojelitowego 
w wersji grawitacyjnej do paków z fresubinem  

 szt 60       

3 Poliuretanowy zgłębnik BENGMARK do 
żywienia dojelitowego (PUR), rozm. Ch10/145 

 szt 10       

4 Poliuretanowy zgłębnik do żywienia 
dojelitowego (PUR), rozm. Ch10/110 

 szt 20       

 R-m:      

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”  

........................., DNIA ................ ..................................................... 
                            (podpis osoby – osób uprawnionych  

           do składania oświadczeń woli 
wraz z pieczątką imienną) 

 ZADANIE 27  –  Taśma falista – sączki do drenażu ran 
 

 Lp Nazwa Nazwa handlowa 
produktu oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT  

Wartość brutto Producent 

 1 Taśma falista – sączki do drenażu zainfekowanych ran 
z agrafką, długość drenu 400mm, szerokość 30mm 

 szt 200       

        R-m       

 

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”   

........................., DNIA ................ ..................................................... 
                            (podpis osoby – osób uprawnionych  
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           do składania oświadczeń woli 
wraz z pieczątką imienną) 

  
 

 ZADANIE 28 –  Prowadnice do trudnej intubacji  
 Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 

oferowanego  
jm 

 
Ilość Cena 

jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT  

Wartość brutto Producent 

1 Prowadnice j. u.  
do trudnej intubacji j.u 

 szt 20       

        R-m       

 

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”   

........................., DNIA ................ ..................................................... 
                            (podpis osoby – osób uprawnionych  

           do składania oświadczeń woli 
wraz z pieczątką imienną) 

 
 
             

 ZADANIE 29 – Zestaw laparoskopowy j.u. 
 Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT  

Wartość brutto Producent 

 1 Zestaw składa się z:  
1.Bezpiecznego trokara jednorazowego użytku 5-11 mm, 
posiadającego karbowaną kaniulę oraz trójstopniowy 
kranik, oraz wskaźnik położenia ostrza -1 szt. 
2.Jednorazowej kaniuli 11 mm, karbowanej z 
trójstopniowym zaworem insuflacyjnym i wbudowaną 
uszczelką 5-11 mm kompatyblina z trokarem z pozycji 1. - 
1 szt. 
3. Bezpieczny trokar jednorazowego użytku 5 mm z 
karbowaną kaniulą i kierunkowym metalowym ostrzem 
ostrzonym dwustronnie w kształcie litery „V”. Ostrze w 
bezpiecznej osłonie ze wskaźnikiem położenia ostrza. 
Trójstopniowy zawór. 
4. Jednorazowa kaniula 5 mm, karbowana z 
trójstopniowym zaworem insuflacyjnym, kompatyblina z 

 kpl 50       
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trokarem z pozycji 3 -1 szt. 
5. Jednorazowa igła Veressa 120mm z sygnałem 
dźwiękowym i wizualnym określającym wejście do jamy 
brzusznej - 1 szt. 

        R-m       

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”   

........................., DNIA ................ ..................................................... 
                            (podpis osoby – osób uprawnionych  

           do składania oświadczeń woli 
wraz z pieczątką imienną) 

  
  

 
 

 ZADANIE 30 –  Rurki krtaniowe 
 Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego  
jm 

 
Ilość Cena 

jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT  

Wartość brutto Producent 

 1 Rurka krtaniowa LTD – jednorazowa, jednoświatłowa, 
sterylna (skład: rurka, strzykawka, zagryzak, taśma 
mocująca 

         

  Rozm. 2 (dzieci 12-25kg)   szt 4       
  Rozm. 2,5 (dzieci 125-150 cm)  szt 4       
 2 Rurka krtaniowa LTS – D jednorazowa, dwukanałowa z 

dodatkowym kanałem do odsys. treści przewodu 
pokarmowego przez cewnik Ch16, sterylna (skład: rurka, 
strzykawka, zagryzak, taśma mocująca) 

         

  Rozm. 3 (dorośli <155cm)  szt 5       
  Rozm. 4 (dorośli <155-180 cm)  szt 20       
  Rozm. 5 (dorośli > 180cm)  szt 10       

        R-m       

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”   

........................., DNIA ................ ..................................................... 
                            (podpis osoby – osób uprawnionych  

           do składania oświadczeń woli 
wraz z pieczątką imienną) 
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 ZADANIE 31 – Podkłady higieniczne  
 Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego 
jm 

 
Ilość Cena 

jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT  

Wartość brutto Producent  

 1 Podkłady higieniczne celulozowe  
2 – warstwowe gr. min. 22g/m2, 

szer. 60cm x 80mb (dzielona na listki 0,5mb) 

 op. 500        

 R-m  

 

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”  

........................., DNIA ................ ..................................................... 
                            (podpis osoby – osób uprawnionych  

           do składania oświadczeń woli 
wraz z pieczątką imienną) 

 
 

 ZADANIE 32 – Kaniula dotętnicza 
 Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego 
jm 

 
Ilość Cena 

jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT  

Wartość brutto Producent  

 1 Kaniula dotętnicza typu wenflon  
20G/1,10mmx45mm 

 szt 300        

 R-m  

 

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”  

........................., DNIA ................ ..................................................... 
                            (podpis osoby – osób uprawnionych  

           do składania oświadczeń woli 
wraz z pieczątką imienną) 

 

 ZADANIE 33 –  Rurki tracheostomijne z polietylenu 
 Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT  

Wartość brutto Producent 

 1 Rurka tracheostomijna nr 7 IV  
(śr.11mm) S (70mm) A (bez otworu) 

 szt 4       
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 2 Rurka tracheostomijna nr 7 II  
(śr.10,5mm) L (90mm) A (bez otworu) 

 szt 4       

 3 Rurka tracheostomijna nr 8 II  
(śr.12,0mm) S (75mm) A (bez otworu) 

 szt 4       

 4 Rurka tracheostomijna nr 8 II  
(śr. 11,80mm) L (90mm) A (bez otworu) 

 szt 4       

 5 Rurka tracheostomijna nr 9 II  
(śr. 12mm) S (90mm) A (bez otworu) 

 szt 4       

 6 Rurka tracheostomijna nr 9 II  
(śr.12mm) L (90mm) A (bez otworu) 

 szt 4       

        R-m       

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”   

........................., DNIA ................ ..................................................... 
                            (podpis osoby – osób uprawnionych  

           do składania oświadczeń woli 
wraz z pieczątką imienną) 

 
  

 

 ZADANIE 34 –  Zestaw do podawania płynów MEDIMA  
 Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego 
jm 

 
Ilość Cena 

jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT  

Wartość brutto Producent  

 1 Zestaw dom podawania płynów inf. przy 
użyciu pompy objętościowej MEDIMA P 

 szt 200        

 R-m  

 

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”  

........................., DNIA ................ ..................................................... 
                            (podpis osoby – osób uprawnionych  

           do składania oświadczeń woli 
wraz z pieczątką imienną) 
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 ZADANIE  35 – Maski krtaniowe  
 Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT  

Wartość brutto Producent  

 1 Maska krtaniowa j.u. - waga pacjenta 20-30kg  szt 10        

 2 Maska krtaniowa j.u. - waga pacjenta 30-50kg  szt 20        

 3 Maska krtaniowa j.u. - waga pacjenta 50-70kg  szt 30        

 4 Maska krtaniowa j.u. -  
waga pacjenta powyżej 70kg 

 szt 50        

 R-m  

 

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”  

........................., DNIA ................ ..................................................... 
                            (podpis osoby – osób uprawnionych  

           do składania oświadczeń woli 
wraz z pieczątką imienną) 

 
 

 ZADANIE  36 – Zestaw noworodkowy – sterylny   
 Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT  

Wartość brutto Producent  

 1 Zestaw noworodkowy sterylny, skład:  szt 200        

 a podkład chłonny z pulpy celulozowej (60x60), chłonność 1050g - 1szt          

 b serweta z włókniny kompresowej 40g m2(80x60) chłonność 900% - 2szt          

 c czapeczka dla noworodka 12x10 wykonana z dzianiny, 100% bawełna          

 d kocyk flanelowy z motywem dziecięcym 160x75 - 1szt          

 R-m  

 

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”  

........................., DNIA ................ ..................................................... 
                            (podpis osoby – osób uprawnionych  

           do składania oświadczeń woli 
wraz z pieczątką imienną) 
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 ZADANIE  37 –  Zestawy do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu 
 Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 

oferowanego  
jm 

 
Ilość Cena 

jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT Wartość brutto Producent  

 1 

 

 

Jednorazowy, sterylny zestaw do automatycznego wstrzykiwacza 
kontrastu Stellant CT D – komplet, na który składają się dwa 
oddzielnie pakowane zestawy w tym: 

A: 
*   1 x wkład o pojemności 200ml 
*   1 x łącznik niskociśnieniowy o dł. 150cm, z jedną antyzwrotną, z 
trójnikiem Y, gdzie długość ramion trójnika Y jest odpowiednio;  
dla odgałęzienia po stronie kontrastu – 10cm i dla odgałęzienia po 
stronie roztworu NaCl - 25cm 
*    złącze szybkiego napełniania typu „J” 
 
B: 
*  1 x wkład o pojemności 200ml 
*  1 x ostrze typu „Spike” 
*  1 x złącze szybkiego napełnienia typu „J” 
 

Zestawy wolne od ftalanów (do potwierdzenia przez wytwórcę, nie 
przez dostawcę) 
 
Oferowane produkty muszą obligatoryjnie posiadać pisemną 
rekomendację producenta wstrzykiwacza STELLANT CT D lub 
jego autoryzowanego serwisu (aparat objęty stosownie 
uwarunkowaną gwarancją producencką)   

  
 

kpl 

 
 

2 000 

       

 R-m  

 

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”  

........................., DNIA ................ ..................................................... 
                            (podpis osoby – osób uprawnionych  

           do składania oświadczeń woli 
wraz z pieczątką imienną) 
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 ZADANIE 38 – Nebulizator + maska dziecięca 
 Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego 
jm 

 
Ilość Cena 

jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT  

Wartość brutto Producent  

 1 Nebulizator + maska dziecięca komplet dren 
mini.150-180 

 szt 500        

 R-m  

 

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”  

........................., DNIA ................ ..................................................... 
                            (podpis osoby – osób uprawnionych  

           do składania oświadczeń woli 
wraz z pieczątką imienną) 

 

 ZADANIE 39 – Obwód oddechowy do respiratora 
 Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego 
jm 

 
Ilość Cena 

jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT  

Wartość brutto Producent  

 1 Obwód oddechowy do respiratora Philips 
Trilogy 202  

 szt 60        

 R-m  

 

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”  

........................., DNIA ................ ..................................................... 
                            (podpis osoby – osób uprawnionych  

           do składania oświadczeń woli 
wraz z pieczątką imienną) 
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 ZADANIE 40 – Pieluchomajtki 
 Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego 
jm 

 
Ilość Cena 

jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT  

Wartość brutto Producent  

 1 Pieluchomajtki dla dorosłych – duże (70-90kg) 
z bocznymi falbankami zabezpieczającymi i 
zapięciem umożliwiającym wielokrotne 
mocowanie 

 Szt 40 000        

 2 Podkłady chłonne higieniczne z wkładką 
chłonną 60 x60cm (+/- 5cm) 

 Szt. 2 000        

 R-m  

 

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”  

........................., DNIA ................ ..................................................... 
                            (podpis osoby – osób uprawnionych  

           do składania oświadczeń woli 
wraz z pieczątką imienną) 

 

 Zadanie 41 – Mechaniczny cewnik do trombectomii 
Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 

oferowanego  
jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Mechaniczny cewnik do trombectomii 
„3w1” – zasysanie, fragmentacja, transport. 
Do świeżych skrzeplin ( do 2 tygodni). Trzy 
średnice stosownie do miejsca zastosowania 
(6F – średnica naczynia 3-5mm, 8F – 5-
8mm; 10F- 8-12mm). Mała utrata krwi 
podczas zabiegu (6F-45ml/min przy max. 
60.000 obrotach na min; 8F – 75ml przy 
max. 40.000 obr. na min; 10F- 180ml/min 
przy max. 40.000 obrotach na min.) Całość 
materiału jest usunięta z naczynia 
krwionośnego. Obniżone ryzyko 
embolizacji dystalnej dzięki ciągłemu 

 szt 15 
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zasysaniu mechanicznemu. Obniżone 
ryzyko uszkodzenia wyściółki naczynia 
dzięki technologii OTW. Dla układu 
tętniczego i żylnego. System z prądem krwi 
lub crossover (6F-110cm i 135cm; 8F – 
85cm i 110cm; 10F – 110cm). 
KOMIS 4 szt. 

2 Mechaniczny cewnik do trombectomii 
„4w1” – oddzielenie, zasysanie, 
framentacja, transport. Zastosowanie do 
świeżych i zorganizowanych skrzeplin (do 6 
miesięcy). Dwie średnice, stosownie do 
miejsca zastosowania (6F – średnica 
naczynia 3-5mm; 8F- 5-8mm). Mała utrata 
krwi podczas zabiegu (6F-45ml/min przy 
max 60.000 obrotach  na min.; 8F – 
75ml/min przy max. 40.000 obrotach na 
min). Całość materiału jest usunięta z 
naczynia krwionośnego. Obniżone ryzyko 
embolizacji dystalnej dzięki ciągłemu 
zasysaniu mechanicznemu. Obniżone 
ryzyko uszkodzenia wyściółki naczynia 
dzięki technologii OTW. Dla układu 
tętniczego. System z prądem krwi lub 
crossover (6F-110cm i 135cm; 8F – 85cm i 
110cm. Komis 4 szt. 

 szt 15 

      

                                                                                                                                                                                                                   Razem:     

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”  
........................., DNIA ................ .................................................... 

(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli 

wraz z pieczątką imienną) 
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 Zadanie 42 – Y-adapter 
Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 

oferowanego  
jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Łącznik z zastawką hemostatyczną. System 
podwójnej zastawki zapewniający 
szczelność przy średnicy cewnika do 9,5F. 
Możliwość pracy prowadnikami i 
cewnikami przy zamkniętej zastawce. Z 
obecnością drenu bocznego,  z kranikiem do 
płukania układu. 

 szt 100 

      

                                                                                                                                                                                                                   Razem:     

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”  
........................., DNIA ................ .................................................... 

(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli 

wraz z pieczątką imienną) 

 

 Zadanie 43 – obłożenia do angioplastyki 
Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 

oferowanego  
jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Zestaw obłożeń jednorazowych do 
angioplastyki z folią boczną. Serweta do 
angioplastyki wykonana z włókniny 
trójwarstwowej SMS o wymiarach 390 x 
220 cm z folią osłaniającą pulpit 
sterowniczy o szerokości min. 60 cm po 
prawej stronie i w dolnej krawędzi, serweta 
z dwoma otworami udowymi, przylepnymi o 
średnicy12,5cm, warstwa absorbująca wokół 
otworów wykonana z min. 
dwuwarstwowego laminatu 
wysokochłonnego o wymiarach 80x120cm, 
2 fartuchy XL. Serweta na stolik zabiegowy 
co najmniej 200x150cm (zawinięcie 

 szt 700 
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zestawu). Powłoki ochronne z gumką na 
ekran. lampę i wzmacniacz 110x110cm, 1 
miska plastikowa 2500ml na prowadnik z 
wypustkami zabezpieczającymi prowadnik 
przed wysunięciem, miska plastikowa na 
kontrast 100ml, miska plastikowa na sól 
fizjologiczną 100ml, spike z rurką 
oszczędzającą kontrast, 1x kleszczyki do 
mycia pola operacyjnego, skalpel 
plastikowy z rączką nr 11, kompresy 
gazowe 10x10 100szt. Rurka do 
zatrzymania kontrastu 1300mm. Kompres 
absorbcyjny. 

                                                                                                                                                                                                                   Razem:     

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”  
........................., DNIA ................ .................................................... 

(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli 

wraz z pieczątką imienną) 
 

 Zadanie 44 – Osłona foliowa głowic USG 
Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 

oferowanego  
jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Osłona głowic USG przeznaczona do 
zabiegów naczyniowych. W zestawie: 
osłona, sterylny żel, kolorowa gumka. 

 szt 500 

      

                                                                                                                                                                                                                   Razem:     

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”  
........................., DNIA ................ .................................................... 

(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli 

wraz z pieczątką imienną) 
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 Zadanie 45 – Torquer na prowadnik 0,035 
Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 

oferowanego  
jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Torquer na prowadnik 0,035".  szt 500       

                                                                                                                                                                                                                   Razem:     

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”  
........................., DNIA ................ .................................................... 

(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli 

wraz z pieczątką imienną 
 

 Zadanie 46 – Torquer na prowadnik 0,014; 0,018 
Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 

oferowanego  
jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Torquer na prowadnik 0,014; 0,018  szt 400       

                                                                                                                                                                                                                   Razem:     

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”  
........................., DNIA ................ .................................................... 

(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli 

wraz z pieczątką imienną 

 Zadanie 47 – Cewnik do tombolizy 
Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 

oferowanego  
jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Cewnik do trombolizy zawierający: cewnik, 
prowadnik zamykający, Y-connector. Średnice: 
4F i 5F, długość systemów: 45,90,135cm. 
Długość systemu infuzyjnego: dla dł. 45cm: 10 
i 20cm, dla dł. 90cm i 135cm: 5-50cm, 
kompatybilny z prowadnikiem 0,035". 
Prowadnik okluzyjny zapewniający szczelne 
zamknięcie otworu centralnego cewnika z 
zabezpieczeniem przed jego 

 szt 40 
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przemieszczeniem się oraz uszkodzeniem 
proksymalnej końcówki, otwory wykonane 
spiralnie wokół osi cewnika, podzielone na 
sekwencje o narastającej średnicy, laserowa 
technologia wykonania otworów, 
zmniejszająca ryzyko ich zatkania się w 

trakcie infuzji. Komis 6 
                                                                                                                                                                                                                   Razem:     

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”  
........................., DNIA ................ .................................................... 

(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli 

wraz z pieczątką imienną 

 

 Zadanie 48 – Odczepialne spirale do embolizacji 
Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 

oferowanego  
jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Spirala odczepialna stosowana do 
embolizacji tętniczej i żylnej naczyń 
obwodowych. Odporna na rozciąganie, 
cechująca się łatwym repozycjonowaniem 
przed odczepieniem. Średnice: 2-20mm. 
Długość: 4-50cm. Kompatybilne z 
mikrocewnikiem 0,0165 i 0,021 Komis - 10 

 szt 30 

      

                                                                                                                                                                                                                   Razem:     

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”  
........................., DNIA ................ .................................................... 

(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli 

wraz z pieczątką imienną 
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 Zadanie 49 – Stent lekowy do SFA 
Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 

oferowanego  
jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Substancja nośna: paclitaxel. Stent 
kompatybilny z prowadnikiem 0,035 i 
koszulką 7F. Długość systemu 
wprowadzającego 120cm.  Średnica stentu: 
5-8mm. Długość stentu: 40-120mm Komis 
8 szt. 

 szt 20 

      

                                                                                                                                                                                                                   Razem:     

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”  
........................., DNIA ................ .................................................... 

(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli 

wraz z pieczątką imienną 

 Zadanie 50 – Prowadnik z końcówką hydrofiln ą 0,014 
Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 

oferowanego  
jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Prowadnik z końcówką prostą i „J”. 
Dostępne długości: 182 i 300cm. 
Część dystalna prowadnika pokryta powłoką 
hydrofilną ICE. Proksymalna cześć 
prowadnika pokryta PTFE 

 szt 50 

      

                                                                                                                                                                                                                   Razem:     

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”  
........................., DNIA ................ .................................................... 

(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli 

wraz z pieczątką imienną 
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 Zadanie 51 – Stent kardiologiczny 
Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 

oferowanego  
jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Stent wieńcowy kobalto – chromowy. 
Montowany fabrycznie na balonie. System 
RX. Kompatybilny z prowadnikiem 0,014’’. 
Profil przejścia 0,017’’. Długość systemu 
wprowadzającego 140cm. Długość stentu: 
2-5mm. Ciśnienie nominalne: 9atm. RBP: 
14-16atm w zależności od średnicy stentu. 

Komis 8szt. 

 szt 20 

      

                                                                                                                                                                                                                   Razem:     

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”  
........................., DNIA ................ .................................................... 

(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli 

wraz z pieczątką imienną 
 

 Zadanie 52 – Korek naczyniowy do embolizacji 
Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 

oferowanego  
jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Korek naczyniowy do embolizacji, 
wielowarstwowy z siatki nitinolowej, 
samorozprężalny. Średnica: 3-22mm. 
Średnica cewnika wprowadzającego: 4-9F. 
Maksymalna długość cewnika 
wprowadzającego 100cm. Urządzenie może 
być składane i rozkładane wiele razy w celu 
zapewnienia precyzyjnego umiejscowienia 

w naczyniu Komis 5szt. 

 szt 10 

      

                                                                                                                                                                                                                   Razem:     

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”  
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........................., DNIA ................ .................................................... 
(podpis osoby – osób uprawnionych  

do składania oświadczeń woli 
wraz z pieczątką imienną 

 

 

Zadanie 53 – Stent samorozprężalny nitinolowy  

Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 
oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Stent samorozprężalny nitinolowy. 
Wykonany z jednego elementu. Średnica: 5-
10mm, długość: 20-150mm, shaft 135cm, 
kanał wewnętrzny 0,035". Średnica systemu 
wprowadzającego nie większa niż 6F, 
dobrze widoczne markery stentu, nie mniej 
niż 2 markery na każdym końcu stentu. 
Podniesione brzegi stentu zapobiegają 
efektowi „fish mouth”, migracji stentu w 
naczyniu oraz pozwalają na precyzyjne 
umiejscowienie stentu w naczyniu. Komis 8 
szt. 

 szt 20 

      

                                                                                                                                                                                                                   Razem:     

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”  
........................., DNIA ................ .................................................... 

(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli 

wraz z pieczątką imienną 

 


