
Załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/27/2016 - 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 – koszulka wprowadzająca zbrojona

Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka VAT Wartość brutto Producent

1 Koszulka  zbrojona  z  PTFE  i  zbrojone  w
spiralnym  oplocie  stalowym.  Dostępne  w
wersji  hydrofilnej  zmniejszające  opory
wewnętrzne. Śr. :5,6,7,8,9,10,11,12F
długość:  30,40,45,55,70,90cm.  Dostępne
konfiguracje krzywizn: proste, ansel, balkin.
Komis 10szt. 

szt 35

                                                                                                                                                                                                                   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 2 – balon BTK

Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka VAT Wartość brutto Producent

1 Balon  do  BTK  na  prowadnik  średnica
wewnętrzna  0,018”  i  0,014"  balony
dostępne w wersji RX i OTW średnica 1.25-
8.00mm.  Długość 15  i  220mm,  profil
przejścia   0,93mm.ciśnienie  robocze:10-
16atm. Średnica koszulki nie większa niż 4
F. Długość shaftu: 80,150cm 
komis 15 szt.

szt 50

                                                                                                                                                                                                                   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 – prowadnik 0,035  z ruchomym rdzeniem

Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka VAT Wartość brutto Producent

1 Prowadnik 0,035 z ruchomym rdzeniem.
Końcówka J dostępne długości 150cm i
260 cm
Komis szt.15

szt 3

                                                                                                                                                                                                                   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 – balon na prowadnik 0,018 introduktor zbrojony

Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka VAT Wartość brutto Producent

1 Cewniki  balonowe  współpracujące  z
prowadnikiem 0,018”, typu semi compliant
(4 – 8% podatności), dostępne długości: 20,
40,  60,  80,  120,  150,  170,  200  mm.,
dostępne  średnice:  2.0,  2.5,  3.0,  3.5,  4.0,
5.0, 6.0, 7.0 mm. Rodzaj cewnika: Over the
Wire,  dostępne  długości  systemów
dostarczania 90 cm., 130 cm. oraz 150 cm.
Cewniki  balonowe  posiadające  2  markery
na  systemie  dostarczania,  oznaczające
pozycję  balonu,  kompatybilne  z
introducerem 4F i 5F (do 6 mm średnicy i
10 cm długości włącznie). Shaft o wysokiej
odporności  na  załamania  i  zagięcia,

szt 60
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hydrofobowy nie większy  niż  3.8F. Sposób
pokrycia  ułatwiający  przeprowadzanie
przez zmiany i  jednocześnie zapobiegający
ześlizgiwaniu  się  balonu.  Ciśnienie
nominalne: 6 atm., a RBP pomiędzy 12 a 15
atm. w zależności od średnicy  
komis 15szt.

2 Introducer zbrojony typu Crossover Dł.: 45
cm.  (fabrycznie  zagięta  –  cross  over  i
prosta).  Konstrukcja  polimerowa  ze
stalowym  zbrojeniem,  zapewniającym
utrzymanie średnicy wewnętrznej. Śr. 4, 5, 6
F.  Kompatybilna  z  prowadnikiem  0,035”.
Fabrycznie  taperowana.  Zastawka
hemostatyczna  i  trójdrożny  kranik.
Odkręcany kranik w koszulkach 5 i 6F
komis 4szt.

Szt. 15

3 Introducer  zbrojony  typu  Crossover
Długości  100  cm  (prosta).  Konstrukcja
polimerowa  ze  stalowym  zbrojeniem,
zapewniającym  utrzymanie  średnicy
wewnętrznej.  Średnica  4,  5,  6  F.
Kompatybilna  z  prowadnikiem  0,035”.
Fabrycznie  taperowana.  Zastawka
hemostatyczna  i  trójdrożny  kranik.
Odkręcany kranik w koszulkach 5 i 6F
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

SPZOZ/PN/27/2016                                                                                                   Strona 3 z 6



Zadanie 5 – koszulka naczyniowa zbrojona

Lp Nazwa Nazwa handlowa
produktu oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka VAT Wartość brutto Producent

1 Koszulka naczyniowa zbrojona / prowadząca /
z markerem na końcu z pokryciem hydrofilnym,
do crossover, trudnych odejść tętnicy. koszulka
o  średnicy  5  -  8  Fr.  Kompatybilna  z
prowadnikiem 0,038”.  Duża  śr.  wewnętrzna:
0,076” (1,93 mm) dla 5 Fr. 0,087” (2,20 mm)
dla 6 Fr. 0,100” (2,54 mm) dla 7 Fr. 0,114”
(2,90 mm) dla 8 Fr   
Pokrycie hydrofilne na 5, 15 lub 35 dystalnych
cm.  Zbrojona  oplotem  stalowym  –  duża
odporność  na  zgięcia  i  załamania  struktury
podłużnej, brak owalizacji światła na zgięciu.
Cała  koszulka  dobrze  widoczna  pod  skopią.
Złoty  marker  5  mm  od  końca  dystalnego  .
Atraumatyczne,  gładkie  przejście  między
koszulką  a  rozszerzaczem  oraz  stożkowato
zakończona  końcówka  rozszerzacza.  Boczne
ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia
jednokierunkowy  zawór  i  trójdrożny  kranik
umożliwiający  przepłukanie  koszulki  lub
podanie  leku  oraz  zapewniający  szczelność,
intuicyjne  przełączanie  kranika  w  jedną  z
trzech  możliwych  pozycji  -  wyczuwalny,
charakterystyczny  klik.  Silikonowa,
hemostatyczna  zastawka  krzyżowa  na  końcu
proksymalnym.  Lejkowaty  kształt  przekroju
podłużnego końca proksymalnego koszulki (tuż
za zastawką). Długość 45cm
komis 5 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 6 – kardiomonitory

Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka VAT Wartość brutto Producent

1 Kardiomonitor
o  parametrach  technicznych  zgodnych  z
załącznikiem parametrów 

szt 2

                                                                                                                                                                                                                   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 7 – zestaw do dezynfekcji pola operacyjnego

Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka VAT Wartość brutto Producent

1 Zestaw do dezynfekcji pola operacyjnego:
skład 
- tupfer kula 17 nitkowy wielkość jajka 5szt.
- kleszczyki typu korcang dł. 24cm  1 szt.
- miseczka plastikowa 150 ml.

Kpl. 2000

                                                                                                                                                                                                                   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 –  przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych

Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka VAT Wartość brutto Producent

1 Przyrząd  do  przetaczania  płynów
infuzyjnych:

−−−− jałowy, niepirogenny, nietoksyczny

szt 10000
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nie posiadający ftalanów
−−−− długość drenu min.150cm

                                                                                                                                                                                                                   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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