
ZAŁĄCZNIK nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/09/2017 - formularz cenowy przedmiotu zamówienia
UWAGA :W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż 
zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru” 

Pakiet 1 – Narzędzia laparoskopowe - wielorazowe
Lp Nazwa Nazwa  handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Wielorazowa rękojeść z blokadą, średnica 5mm, długość 
34cm,  kompatybilna  ze  wszystkimi  końcówkami  firmy  
Microline,  zaopatrzona  w  pin  do  koagulacji  
monopolarnej  z  portem  do  płukania,  pokrętło  
umożliwiające  obrót  o  360  stopni,  ramię  wykonane  z  
materiału PEEK, współosiowe gwintowanie  składające 
się  z  dwóch  blokujących  się  gwintów,  wymienialne 
wielorazowe  pierścienie  w  uchwycie.  Wskaźnik  
prawidłowego zamocowania końcówki.   

szt 8

2 Wielorazowa  rękojeść  bez  blokady,  średnica  5mm, 
długość 34cm, kompatybilna ze wszystkimi końcówkami  
firmy  Microline,  zaopatrzona  w  pin  do  koagulacji  
monopolarnej  z  portem  do  płukania,  pokrętło  
umożliwiające  obrót  o  360  stopni,  ramię  wykonane  z  
materiału PEEK, współosiowe gwintowanie  składające 
się  z  dwóch  blokujących  się  gwintów,  wymienialne 
wielorazowe  pierścienie  w  uchwycie.  Wskaźnik  
prawidłowego zamocowania końcówki. 

szt 8

3 Wielorazowe  nożyczki  z  ostrzem  typu  Endocut  (lekko 
zakrzywione).  Długość  robocza  ostrza  16,51mm. 
Podwójny  przeciwstawny  gwint  do  połaczenia  z  
rękojeścią, kompatybilna z rękojeściami z pozycji 1 i 2. 

szt 4

4 Wielorazowe graspery, dissektory, babcoki.   Podwójny  
przeciwstawny  gwint  do  połączenia  z  rękojeścią,  
kompatybilny z rękojeściami z pozycji 1 i 2 

szt 26

                                                                                                                                                                                                                   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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Pakiet 2 – Kapturki do termometru 
Lp Nazwa Nazwa  handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Kapturki ochronne do termometru Thermoscan Braun
szt 1 600

                                                                                                                                                                                                                   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)

Pakiet 3 – Rurki krtaniowe LTD. LTS
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)

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

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

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

                                                                                                                                                                                                                   Razem:

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

(podpis osoby – osób uprawnionych 
do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną)
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Pakiet 4 – Siatka poliestrowa   
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Makroporowa  siatka  poliestrowa  do  zaopatrywania  przepukliny 
pępkowej.  Pokryta  warstwą  kolagenu,  zapobiegającemu 
powstawaniu  zrostów.  Posiadająca  resorbowane  ekspandery 
utrzymujace siatkę na płasko po fiksacji oraz system pozycjonujący 
(białe i niebieskie lejce) .       Rozmiar średnicy 8,6cm.   

szt 5

2 Makroporowa  siatka  poliestrowa  do  zaopatrywania  przepukliny 
pępkowej.  Pokryta  warstwą  kolagenu,  zapobiegającemu 
powstawaniu  zrostów.  Posiadająca  resorbowane  ekspandery 
utrzymujące siatkę na płasko po fiksacji oraz system pozycjonujący 
(białe i niebieskie lejce) .      Rozmiar średnicy 6,6cm. 

szt 5

3 Makroporowa  siatka  poliestrowa  do  zaopatrywania  przepukliny 
pępkowej.  Pokryta  warstwą  kolagenu,  zapobiegającemu 
powstawaniu  zrostów.  Posiadająca  resorbowane  ekspandery 
utrzymujące siatkę na płasko po fiksacji oraz system pozycjonujący 
(białe i niebieskie lejce) .    Rozmiar średnicy 4,6cm. 

szt 5

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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Pakiet 5 –  Cewnik do trombectomii
1 Nazwa Nazwa 

handlowa 
produkt\u 

oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Mechaniczny cewnik do trombectomii „3w1”
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.).  Obniżone  ryzyko  embolizacji  dystalnej  
dzięki  ciągłemu  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 5 szt 

szt 15
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2 Mechaniczny cewnik do trombectomii „4w1”
Mechaniczny  cewnik  do  trombectomii  „4w1”  –  
oddzielenie,  zasysanie,  framentacja,  transport.  
Zastosowanie  do  świeżych  i  zorganizowanych 
skrzeplin  (do  6  miesięcy).  Dwie  średnice  (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).  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;  
10F – 85cm).  - KOMIS 5 szt 

szt 30

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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