
Załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/31/2017  -   formularz cenowy przedmiotu zamówienia

 UWAGA  Zamawiaj ący dopuszcza  zaoferowanie nici krótszej lub dłuższej o  5cm.

Pakiet  nr 1 – staplery liniowe z nożem

 Lp.

Opis techniczny

Ilość Kod
firmowy

Nazwa
firmowa i
producent

Cena jedn.
netto

Cena jedn.
brutto

Wartość netto Staw.
Vat

Wartość brutto

1 Jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości  linii
szwu  61  mm,  załadowany  ładunkiem  do  tkanki
standardowej  (wysokość  zszywki  przed  zamknięciem
3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki
przed  zamknięciem 4,5  mm,  po zamknięciu  2,0  mm)
Nóż zintegrowany ze staplerem. Stapler umożliwiający
zamknięcie  w  pozycji  pośredniej.  Zamawiający
każdorazowo  określi  rodzaj  ładunku  przy  składaniu
zamówienia.

40 sztuk

2 Jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości  linii
szwu  81  mm,  załadowany  ładunkiem  do  tkanki
standardowej  (wysokość  zszywki  przed  zamknięciem
3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki
przed  zamknięciem 4,5  mm,  po zamknięciu  2,0  mm)
Nóż zintegrowany ze staplerem. Stapler umożliwiający
zamknięcie  w  pozycji  pośredniej.  Zamawiający
każdorazowo  określi  rodzaj  ładunku  przy  składaniu
zamówienia.

40 sztuk

3 Jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości  linii
szwu  100  mm,  załadowany  ładunkiem  do  tkanki
standardowej  (wysokość  zszywki  przed  zamknięciem
3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki
przed  zamknięciem 3,8  mm,  po zamknięciu  2,0  mm)
Nóż zintegrowany ze staplerem. Stapler umożliwiający

30 sztuk
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zamknięcie  w  pozycji  pośredniej.  Zamawiający
każdorazowo  określi  rodzaj  ładunku  przy  składaniu
zamówienia.

4 Jednorazowy  stapler  liniowv  poprzecznie  tnący  o
długości linii szwu 39 i 59 mm, załadowany ładunkiem
do  tkanki  standardowej  (wysokość  zszywki  przed
zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej
(wys.  zszywki  przed  zamknięciem  4,5  mm,  po
zamknięciu 2,0 mm). Zamawiający każdorazowo określi
wielkość  staplera  oraz  rodzaj  ładunku  przy  składaniu
zamówienia. 

1 sztuka

R-m:

......................
 (podpis osoby – osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli
  wraz z pieczątką imienną)

Pakiet   nr 2 – Nić niewchłanialna
syntetyczna nić monofilamentowa, niewchłanialna, wykonana z długołańcuchowych polimerów alifatycznych

L
p.

Rozmiar
USP

dł. nici
(cm)

Rodzai igły Kod firmowy Nazwa firmowa i
producent

Łuk igły dł. łuku
(mm)

Ilość
saszetek

Cena
 netto

Wartość
netto

Staw
ka
Vat

Wartość 
brutto

1 2 45(nić z
silikonową

osłoną i
metalowy

m
guzikiem)

Odwrotnie tnąca 3/8 77 144

.
 (podpis osoby – osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli
 wraz z pieczątką imienną)
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Pakiet   nr 3 – Opatrunek hemostatyczny

L
p.

Nazwa towaru Nazwa firmowa i
producent

j.m. ilość Cena
jednostk

owa
 netto

Cena
jednostk

owa
 brutto

Wartość
netto

Staw
ka
Vat

Wartość 
brutto

1 Opatrunek hemostatyczny typu QuickClot 38mmx38mmx1 szt. op. 140

2 Opatrunek hemostatyczny typu QuickClot 41mmx19mmx1 szt. op. 80
.

 

(podpis osoby – osób uprawnionych 
do składania oświadczeń woli

 wraz z pieczątką imienną)
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