
       załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/37/2017 -   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  –  Cewnik prowadzący

Lp Nazwa Nazwa handlowa
produkt\u

oferowanego 

jm Komis Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Cewnik prowadzący 

Długość robocza 45cm i 55cm. Zakrzywienie końcówki od 9mm,
17mm i 22mm. Konfiguracje: 6,5F; 7F; 8,5F.

5 szt 2 szt 
(komis)

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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Pakiet nr 2 –  Stent samorozprężalny: koszulki    
 

Lp Nazwa Nazwa handlowa
produkt\u

oferowanego 

jm Komis Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Stent samorozprężalny nitinolowy

Stent samorozprężalny nitinolowy. Średnica: 4-10mm, 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. 

30 szt 10 szt
(komis)

2 Koszulka naczyniowa

Koszulka naczyniowa o średnicy 3F, długość 60 mm.
50 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

Pakiet nr 3 –       Cewnik balonowy, stentgraft
Lp Nazwa Nazwa handlowa

produkt\u
oferowanego 

jm Komis Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Cewnik balonowy
Balon  posiadający  cztery  sztywne  pojedyncze  polimerowe
elementy  stanowiące  integralną  część  balonu  dostarczające
punktów  ogniskujących  (brak  metalowych  części).  Długość
cewnika  50,80,130cm.  Długość  balonu  4cm,  średnica  balonu
6,8,10,12mm. Akceptuje prowadnik 0,035”.

20 szt 5 szt
(komis) 

2 Ultra niskoprofilowy cewnik balonowy
Ultra  niskoprofilowy  cewnik  balonowy  do  PTA.  System  OTW.
Kompatybilny  z  prowadnikiem  0,014.  Kompatybilny  z  koszulką
3F.  Średnica  balonu  1,5-3mm.  Długość  balonu  20-120mm.
Długość shaftu: 50, 90, 150cm. Hydrofilne pokrycie ułatwiające
sterowanie i przechodzenie przez ciasne zmiany. 

25 szt 8 szt
(komis)
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3 Stentgraft obwodowy
Stentgraft  obwodowy  rozprężalny  na  balonie:  kobaltowo  –
chromowy, powlekany ePTFE;  montowany na balonie; 
śr. 5,6,7,8,9,10mm;
dł. stentu : 18,22,28,38,58mm (dla śr. 5 i 6mm), 18,23,27,37,57
(dla śr. 7) oraz 27,37,57 (dla sr. 8,9,10mm):
kompatybilny  z  koszulką  6F dla  wszystkich  rozmiarów średniec
5,6,7 8 mm oraz 7F  dla wszystkich rozmiarów średnic 9,10mm,
kompatybilny z prowadnikiem 0,035”
dł. shaftu: 75 i 120cm

15 szt 5 szt
(komis)

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

              

Pakiet nr 4 – Cewnik balonowy tnący  

Lp Nazwa Nazwa handlowa
produkt\u

oferowanego 

jm Komis Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Cewnik balonowy tnący
Kompatybilny z prowadnikiem 0,014 (system RX) i 0,018 (system
OTW).  Średnica  balonu  2-8mm.  Długość  balonu:  1,5  i  2cm.
Liczba aterotomów: 3 lub 4. Długość cewnika: od 50 do 140cm. 
Kompatybilny z koszulką 6 lub 7F w zależności od średnicy. 
RBP 10 i 12atm.  

15 szt 5 szt
(komis)

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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Pakiet nr 5 – Prowadniki specjalistyczne   

Lp Nazwa Nazwa handlowa
produkt\u

oferowanego 

jm Komis Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Prowadniki specjalistyczne 
Pokrycie PTFE na shafcie oraz pokrycie hydrofilne na oplocie.
Długość  całkowita 180cm i  300cm. Sztywność  końcówki:  4,0g;
12,0g; 30g.
Końcówka cieniujaca 3,0cm i 15cm. Rdzeń wykonany z jednego
kawałka drutu i stalowego. 

30 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

Pakiet nr  6 –  Cewnik balonowy niskoprofilowy  
Lp Nazwa Nazwa handlowa

produkt\u
oferowanego 

jm Komis Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Cewnik balonowy niskoprofilowy  
Cewnik  balonowy  niskoprofilowy.  Śr.  1,25mm  –  5,0mm.
Długość:  15-220mm  –  w  zależności  od  rozmiaru.
Kompatybilny z prowadnikiem 0,014. System OTW. Materiał
QuadFlex.  Długość  systemów  roboczych:  100cm;  130cm;
150cm w zależności od rozmiaru. Profil 4F. RBP: 13-16 atm.
Powłoka hydrofilna SILIX. Profil przejścia 0,017”   

20 szt 8 szt
(komis)

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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Pakiet nr 7 – Sentgraft do aorty brzusznej 
Lp Nazwa Nazwa handlowa

produkt\u
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Sentgraft nitinolowy do aorty brzusznej 

3 modułowy system złożony z  body z  nogami  oraz  dwie  nóżki
-ipsilateralna  i  kontralateralna.  System  zawierający  23  kody
pokrywające  pełen  zakres  leczenia.  Niskoprofilowy  system
wprowadzający o średnicy 14F. System posiada  zintegrowaną
koszulkę  hydrofilną,  zbrojoną.  Stentgraft  zbudowany  z
nitinolowego  endoszkieletu  o  segmentowej  budowie,  segmenty
graftu  wykonane  z  jednolitego  fragmentu  (wycięte  laserowo).
Stentgraft  posiada  pokrycie  dacronowe.  Stentgraft  w  górnej
części body posiadający haki minimum 8 sztuk do mocowania nad
poziomem tętnic nerkowych. Zakres leczenia dla body od 17 do
31  mm,  dla  odnóg  od  7  do  22  mm.  Markery  tantalowe  oraz
kobaltowo-chromowe pozwalające na precyzyjne pozycjonowanie
stentgraftu.  Możliwość  wykonania  „in-situ  sizing”  na  obydwu
nogach body.

szt 3

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 8  –     Stentgraft do aorty brzusznej wieloczęściowy 
Lp Nazwa Nazwa handlowa

produkt\u
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Producent

1  Stentgraft do aorty brzusznej, wieloczęściowy, nitinolowy 

Stentgraft  brzuszny  z  fiksacją  nadnerkową,  z  elementami
kotwiczącymi w ścianie aorty, znajdującymi się powyżej pokrycia
stentgraftu.  Pierwszy,  wolny segment stentgraftu o długości nie
większej  niż  15  mm,  zawierający  min.  10  elementów  (igieł,
haczyków) kotwiczących stentgraft w aorcie. Stentgraft wykonany
z  koron  nitinolowych  pokrytych  poliestrem  i  umożliwiający
bezpieczne  obrazowanie  metodą  MRI  o  indukcji  pola  3  tesli
(wzrost  temp.  O  mniej  niż  1stopień  Celsjusza  dla  skanowania
przez 15min). Dostępne stentgrafty typu aorto – uni – iliac (szybki
czas  realizacji  zamówienia  –  dostawa  do  48h  od  daty
zamówienia).  Średnica:  części  aortalne  stentgraftu  23-36mm,
części biodrowe 10-28mm – zarówno w wersji rozwidlonej jak i
aorto – uni – iliac.
Możliwość użycia stengraftu do zaopatrywania szerokich, silnie
zagiętych szyi tętniaka (tzn. śr. aorty 31 – 32mm przy zagięciu
podnerkowym 65-75 stopni). 

szt 3

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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