
Załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/27/2017 - 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 nr 1 – pojemniki do dozowników tlenowych 
Lp Nazwa Nazwa handlowa

produktu
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Pojemniki  j.u.  ze  sterylną  zawartością  do
inhalacji  do dozowników tlenowych firmy
Technologie Medical – model 002

a) pojemność 300-400ml szt 1 600

b) pojemność 600-650ml szt    600

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 nr 2– Sprzęt j.u. - urządzenie do podciśnieniowej terapii leczenia ran typ INFO V.A.C 
Lp Nazwa Nazwa handlowa

produktu
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Jednorazowy zbiornik poj. 500ml szt 3 00

2 Zestaw opatrunkowy wymiar 10x7,5x3,2cm szt    40

3 Zestaw  opatrunkowy  wymiar  18x12,5  x
3,2cm

szt 200

4 Zestaw opatrunkowy wymiar 26x15x3,2cm 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)

Pakiet nr 3– 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
Przedłużacz  z  obrotowym  złączem  kolankowym
rurki intubacyjnej i portem do odsysania 
dł. 10-15cm z elastyczna (gumową) zatyczką

szt. 600

2
Złączka kolankowa do rurek intubacyjnych z portem
do odsysania z elastyczna (gumową) zatyczką

szt. 800

3 Rurka - przedłużacz 8-10cm szt. 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)
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Pakiet nr  4– 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. 200
 8/8mm szt. 200
2. Łącznik do drenów z zatyczką szt. 600
3. Łącznik do drenów Y 10/10/10mm 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)

Pakiet nr 5 – Rurki intubacyjne do przedłużonej intubacji, prowadnice   
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 400

2 Prowadnice j.u. do trudnej intubacji szt 40

                                                                                                                                                                                                                   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 nr 6 – 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 200

2 Głowica  do  spirometru
LUNGTEST 1000 plastikowa

szt 40

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)

Pakiet 7 – zestawy FLOCARE
Lp Nazwa Nazwa handlowa

produktu
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Uniwersalny zestaw w wersji grawitacyjnej
Części składowe
    Łącznik do butelek - CROSS DESIGN
    Łącznik ENPlus pasujący do worków/opakowań z dietą
    Komora kroplowa
    Zacisk rolkowy
    Port medyczny typu ENFit ze złączem TRANSITION.  
Służy do podawania leków i płukania dystalnego odcinka 
zestawu
Złącze ENFit (żeńskie) do połączenia ze zgłębnikiem typu 
ENFit
Złącze przejściowe (męskie) TRANSTION typu ENLock
    Nasadki ochronne
    Koszyk do zawieszania butelki z dietą

szt 800

2 Uniwersalny zestaw w wersji przy użyciu pompy Flocare®
Infinity™

szt 100
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Części składowe
    Łącznik do butelek - CROSS DESIGN
    Łącznik ENPlus pasujący do worków/opakowań z dietą
    Komora kroplowa
    Kasetka zestawu do pompy Flocare® Infinity™
    Port medyczny typu ENFit ze złączem TRANSITION. 
Służy do podawania leków i płukania dystalnego odcinka 
zestawu
Złącze ENFit (żeńskie) do połączenia ze zgłębnikiem typu 
ENFit
Złącze przejściowe (męskie) TRANSTION typu ENLock
    Nasadki ochronne
    Koszyk do zawieszania butelki z dietą

3 Uniwersalny zestaw w wersji przy użyciu pompy Flocare®
800
Części składowe
    Łącznik do butelek - CROSS DESIGN
    Łącznik ENPlus pasujący do worków/opakowań z dietą
    Komora kroplowa
    Silikonowy łącznik do pompy Flocare® 800
    Zacisk rolkowy
    Port medyczny typu ENFit ze złączem TRANSITION. 
Służy do podawania leków i płukania dystalnego odcinka 
zestawu
Złącze ENFit (żeńskie) do połączenia ze zgłębnikiem typu 
ENFit
Złącze przejściowe (męskie) TRANSTION typu ENLock
    Nasadki ochronne
    Koszyk do zawieszania butelki z dietą

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)
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Pakiet 8– Retraktory
Lp Nazwa Nazwa handlowa

produktu
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Retraktory narządów miękkich - sterylny
dł. 45cm chłonność 200ml szt. 40
dł. 25cm chłonność 100ml szt. 40

                                                                                                                                                                                                                   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 9 – Papier do EKG EDAN
Lp Nazwa Nazwa handlowa

produktu
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Papier do EKG EDAN SE 601B 
110mm x 140mm x ok. 30m

szt. 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)
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Pakiet 10 – Cewniki Foley’a
Lp Nazwa Nazwa handlowa

produktu
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Cewnik  operacyjny  Foleya  z  dużym  balonem
uszczelniającym 50-80ml     rozmiar: CH 20-24 

szt 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  11 – Zbiornik na wydzieliny z drzewa oskrzelowego   
Lp Nazwa Nazwa handlowa

produktu oferowanego 
jm Ilość Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Zbiornik  na  wydzieliny  z  drzewa
oskrzelowego  do  stosowania  z
bronchoskopoem -  poj  70-80 ml 

szt 600

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)

Pakiet  12 – Przewody 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 –przewody jednorazowe do
respiratora UR1 SMITWS

szt 60

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)

Pakiet  13 – Elektrody igłowe
Lp Nazwa Nazwa handlowa

produktu oferowanego 
jm Ilość Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Jednorazowe  koncentryczne  elektrody  igłowe
EMG 25x0,30mm  (1op/25szt)

Op. 10

2 Jednorazowe  koncentryczne  elektrody  igłowe
EMG 37x0,45mm  (1op/25szt)

Op. 10

Aparat EMG Sierra Wave  ELMICO 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)

Pakiet  14 – Zestaw do drenażu nadłonowego
Lp Nazwa Nazwa handlowa

produktu oferowanego 
jm Ilość Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Zestaw  do  nadłonowego  drenażu  pęcherza
moczowego (trokar + cewnik z balonem) 10FR-
14FR 

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)
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Pakiet  15 – kapturki ochronne do termometrów 
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. 6000

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)

Pakiet  16 – obwody oddechowe
Lp Nazwa Nazwa handlowa

produktu oferowanego 
jm Ilość Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Jednorazowy  układ oddechowy do respiratorów
PneuPAC Demand- (1op.- 10szt.)

op. 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)
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Pakiet  17 – zestawy porodowe, uchwyty, folia
Lp Nazwa Nazwa handlowa

produktu
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Zestaw porodowy /położniczy:
- serweta na stół instrumentariuszki 100x120cm 1 szt.
- ręcznik celulozowy 33 x 33 cm x 2szt.
- rękawiczki bezpudrowe, bezlateksowe L x 4 szt.
- kompres z włókniny 7,5 x 7,5 cm x 6szt.
- wkładka higieniczna mini 9 x 22cm dla noworodka
1szt.
-wkładka higieniczna maxi 11 x 35cm dla położnicy
1szt.
- serweta do owinięcia noworodka 87x90cm 1 szt.
- gruszka gumowa 75 ml 1 szt.
- zacisk do pępowiny plastikowy 60 x 6,5 mm 3 szt.
-  nożyczki  chirurgiczne proste tępo tępe- instrument
14,5cm 1 szt.
- podkład chłonny 57x90cm 1 szt.
- worek plastikowy na łożysko 40 x 30cm 1 szt.

szt. 10

2 Uchwyt  do  rurki  intubacyjnej  Thomas   do  ułatwić

usprawnienia  mocowanie  rurki  po jej  wprowadzeniu
do tchawicy:

−−−− wygodny  i  szybki  w  użyciu  -  bez
konieczności unoszenia głowy pacjenta,

−−−− ;mocny  rzep  umożliwiający  szybkie
zapięcie, 

−−−− możliwość  prowadzenia wentylacji  podczas
zakładania,  regulowania  i  usuwania
uchwytu, 

−−−− specjalna śruba dociskająca rurkę zapobiega
jej przemieszczaniu, 

−−−− miękka  pianka  i  wyściółka  wewnętrznej
strony paska mocującego 

−−−− pasek  posiadający  powłokę  zapobiegającą
wczepianiu się włosów pacjenta 

−−−− specjalnie zaprojektowany otwór umożliwia
użycia ssaka bez konieczności zdejmowania
uchwytu. 

Szt. 200
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3 Folia izotermiczna tzw. koc przeżycia.
- 200cm x 160cm –  cienka metalizowana płachta.
-  możliwość  bardzo  sprawnego  izolowania
termicznego  okrytego  nią  człowieka,  za  sprawą
odbijania promieniowania cieplnego, przez błyszczącą
powierzchnię folii (do wewnątrz lub na zewnątrz.
- płachta folii z jednej strony srebrna (strona odbijająca
ciepło) z drugiej złota (pochłaniającą ciepło)

szt. 200

4 Worek na amputowane części ciała S
Rozmiar  30  cm  x  25cm-  wyrób  medyczny,
opakowanie izotermiczne, aluminiowe z nadrukowaną

graficzną i tekstową instrukcją obsługi.

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)

Pakiet  18 – łyżki do laryngoskopu j/u
Lp Nazwa Nazwa handlowa

produktu oferowanego 
jm Ilość Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Producent

1 łyżka jednorazowego użytku typu Macintosh do
laryngoskopu, plastikowe nr2,3,4

Szt. 3000

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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