
ZAŁĄCZNIK nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/51/2017 - 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  – Fartuchy i pokrowce  
Lp Nazwa Producent /

Nazwa handlowa produktu
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Nr katalogowy 

1 Fartuch  chirurgiczny  w  części  przedniej
nieprzemakalny niesterylny 

szt 3 000

2 Fartuch  operacyjny  przedni  z  włókniny
foliowanej sterylny -  
 rozm ok  0,85 - 0,90 x 1,2 - 1,3m

szt 2 000

3 Pokrowce  włókninowe  na  buty  –  ściągane
gumką (antypoślizgowe)

para 3 000

4 Fartuch przedni foliowy – niesterylny szt 500

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 2  – Rękawy sterylizacyjne  
Lp Nazwa Producent /

Nazwa handlowa
produktu oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Nr katalogowy 

Opakowania włókninowo – foliowe, naniesione wskaźniki procesów sterylizacji parą wodną, formaldehydem, tlenkiem etylenu poza przestrzenią roboczą
. Gramatura włókniny 60g/m2 +/- 5%. Folia minimum pięciowarstwowa, przeźroczysta, grubość nie większa niż 55 mikrometry. 

1 Rękawy włókninowo – foliowe 
rozm 20cm x 100m

szt 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 
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Pakiet nr 3  – Siatki przepuklinowe kompozytowe
Lp Nazwa Producent /

Nazwa handlowa
produktu oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Nr katalogowy 

1 Siatki  kompozytowe  nieprzylegające  wykonane  z
poliestru,  poliuretanu  stosowane  do  zabiegów
laparoskopowych i  laparotomii  gr.  1mm,  gramatura
160g/m2 rozmiar 30 x 20cm

szt 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

Pakiet nr 4   – Pokrowce sterylne  
Lp Nazwa Producent /

Nazwa handlowa
produktu oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Nr katalogowy 

1 Rękaw (pokrowiec)  sterylny  na  kable  z  taśma lepną,
szer. 13-20cm, dł. 150-250cm

szt 3 000

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   –  Testy, wskaźniki do sterylizacji
Lp Nazwa Producent /

Nazwa handlowa
produktu oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Nr katalogowy 

1 Wskaźnik  chemiczny  do  kontroli  sterylizacji  suchym
gorącym powietrzem – rurka Brownea RB5 (op. 100szt)

op 4

2 Ampułkowy  test  biologiczny  do  kontroli  sterylizacji
tlenkiem etylenu (op. 100 szt)

op 8

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   – Klipsy laparoskopowe 
Lp Nazwa Producent /

Nazwa handlowa
produktu oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Nr katalogowy 

1 Klipsy tytanowe j.u. do laparoskopii – rozmiar 
MEDIUM – LARGE, opakowanie -120 sztuk w 
opakowaniu pakowane po 6 sztuk w magazynku
(do klipsownicy wielokrotnego użytku firmy 
KARL STORZ) 

opak 40

2 Klipsy  tytanowe  j.u.  do  laparoskopii  rozmiar
MEDIUM  –  LARGE  pakowane  po  6  i  10
klipsów w magazynku, opakowanie – 120 sztuk
klipsów  w  opakowaniu  (do  klipsownicy
wielokrotnego użytku firmy PILLING WECK)

opak 10

3 Klipsy  polimerowe  niewchłanialne  j.u.  do
laparoskopii,  rozmiar  HEM-O-LOK  XL  (do
klipsownicy  wielokrotnego  użytku  PILLING
WECK) 4 i 6 klipsów w magazynku 120 sztuk
klipsów w opakowaniu

opak 10

R-m

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

Pakiet nr 7  – Anoskop proktologiczny  
Lp Nazwa Producent /

Nazwa handlowa
produktu oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Nr katalogowy 

1 Anoskop proktologiczny, operacyjny 
śr. 23mm – końcówka ścięta  

szt 500

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 8 – Serwety stomatologiczne
Lp Nazwa Producent /

Nazwa handlowa
produktu oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Nr katalogowy 

1 Serwety stomatologiczne
 (1 rolka – 40 odcinków)

rolka 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

Pakiet nr 9  – Przewód do cystoskopu, resektoskopu
Lp Nazwa Producent /

Nazwa handlowa
produktu oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Nr katalogowy 

1 Przewód  do  cystoskopu,  resektoskopu,  podwójny,
sterylny  j/u  kompatybilny  z  urządzeniem
resektoskopu, cystoskopu firmy Karl Storz, dł. drenu
min 275cm

szt 800

SPZOZ/PN/51/2017                                                                                                   Strona 4 z 26



2 Przewód  do  cystoskopu,  resektoskopu,  pojedynczy,
sterylny  j/u  kompatybilny  z  urządzeniem
resektoskopu, cystoskopu firmy Karl Storz, dł. drenu
min 275cm

szt 1 500

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 10  – Zestaw do konikotomii  
Lp Nazwa Producent /

Nazwa handlowa
produktu oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Nr katalogowy 

1 Ratunkowy zestaw do bezpiecznej konikotomii 
Skład zestawu:
* skalpel nr 15
* strzykawka o pojemności 10 ml
* igła Veressa
* mandryn
* żel poślizgowy
* rurka tracheostomijna 6mm z mankietem Soft-Seal
* opaska do przymocowania rurki tracheotomijnej 
* nici nylonowe
* wymiennik ciepła i wilgoci Thermovent ®T

 zestaw 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
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Pakiet nr 11  – Ostrze do strzygarki  „CareFusion”  
Lp Nazwa Producent /

Nazwa handlowa
produktu oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Nr katalogowy 

1 Ostrze do strzygarki „CareFusion” 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

Pakiet nr 12  –  Test Bowie – Dicka 
Lp Nazwa Producent /

Nazwa handlowa
produktu oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Nr katalogowy 

1 Test  Bowie  –  Dicka  do  sprawdzania
penetracji pary wodnej i zdolności usuwania
powietrza  i  innych  gazów  nie  ulegających
skraplaniu  w  sterylizatorach  parowych  z
próżnią

szt 1 000

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  13  – elektroda do stymulacji serca   
Lp Nazwa Producent /

Nazwa handlowa
produktu oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Nr katalogowy 

1 Elektroda  do  czasowej  stymulacji
serca – rozmiar od 5F do 7F

szt 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

Pakiet nr 14 – Korki i ustniki do gastroskopu PENTAX   
Lp Nazwa Producent /

Nazwa handlowa
produktu oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Nr katalogowy 

1 Osprzęt do gastroskopu PENTAX EG-290KP G123557 i EG290KPG 122950

a) Korki gumowe do kanału biopsycyjnego szt 150

b) Ustniki j.u. szt 1 000

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  15  – Korki do kolonoskopu OLYMPUS   - osprzęt do kolonoskopu GFQ 165L
Lp Nazwa Producent /

Nazwa handlowa
produktu oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Nr katalogowy 

1 Korki  gumowe  do  kanału
biopsyjnego

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

Pakiet nr 16  – Maski anestetyczne
Lp Nazwa Producent /

Nazwa handlowa
produktu oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Nr katalogowy 

1 Maski anestetyczne z kołnierzem ukształtowanym anatomicznie wielokrotnego użytku sylikonowane autoklawowalne 
a) Nr 4 szt 30

b) Nr 5 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

SPZOZ/PN/51/2017                                                                                                   Strona 8 z 26



Pakiet   17  – strzykawki jednorazowego użytku sterylne
Lp Nazwa Producent /

Nazwa handlowa
produktu oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Nr katalogowy 

1 Strzykawka j.u. biała 50ml do pomp
infuzyjnych 

szt 20 000

2 Strzykawka j.u. bursztynowa 50ml do
pomp infuzyjnych

szt 18 000

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  18  – Prowadnice do rurek intubacyjnych  
Lp Nazwa Producent /

Nazwa handlowa
produktu oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Nr katalogowy 

Prowadnice do rurek intubacyjnych, jałowe. j.u., metal pokryty tworzywem, miękki koniec, dł. 340mm
1 śr. 2,0 szt 50

2 śr. 3,0 szt 50

3 śr. 4,0 szt 50

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  19  – Strzykawki typu luer-lock do podawania kontrastu – sterylna    
Lp Nazwa Producent /

Nazwa handlowa
produktu oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Nr katalogowy 

1 Strzykawki  typu  luer  –  lock  do
podawania kontrastu 

a) poj. 2 ml szt 1 500

b) poj. 5 ml szt 2 400

c) poj. 10 ml szt 800

d) poj. 20 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

Pakiet  20 – Strzykawki jednorazowego użytku sterylne
Lp Nazwa Producent /

Nazwa handlowa
produktu oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Nr katalogowy 

1 Strzykawka j.u. 100ml - cewnikowa szt 14 000

                                                                                                                                                                                                                   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 21  –  Układy oddechowe do aparatu do znieczulania dla dzieci   
Lp Nazwa Producent /

Nazwa handlowa
produktu oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka VAT Wartość brutto Nr katalogowy 

1 Układ oddechowy j.u. anestetyczny z PCV, rury karbowane –
wewnątrz gładkie (dł. 1,6-1,8 plus trzecia dodatkowa dł. 0,6-
0,8m z workiem 1L) ze złączem Y oraz kolankiem dla dzieci,
śr. 15mm

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)

Pakiet nr  22  –  Osprzęt elektrochirurgiczny do diatermii firmy EMED typ ES350 z modułem argonowym   
Lp Nazwa Producent /

Nazwa handlowa
produktu oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka VAT Wartość brutto Nr katalogowy 

1 Nóż prosty, dł. 25mm 
(końcówka ścięta 2- stronnie)

szt 4

2 Nóż prosty, dł. 25mm 
(końcówka ścięta 1- stronnie)

szt 4

3 Kabel uziemiający giętki dł. 3m szt 2

4 Kabel  bipolarny  do  instrumentów
thermostapler dł. 5m

szt 2

5 Thermostapler szt 1

6 Uchwyt elektrody 4mm dł. kabla 4m szt 4
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7 Igła kątowa 90 stopni śr. 0,6mm, 
dł. 115mm

szt 4

8 Nóż kątowy 45 stopni x 3mm,
 dł. 115mm, uchwyt 4mm

szt 4

9 Czyścik ju. do narzędzi – opakowanie 100szt op 15

10 Szczoteczki do ręcznego czyszczenia elektrod 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)

Pakiet 23  – Katetery Fogartego STERYLNE   
Lp Nazwa Producent /

Nazwa handlowa
produktu oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Nr katalogowy 

1 Katetery do emboloktomi Fogartego –
rozm. 3F – 10F/80cm ze znacznikiem
RTG wokół cewnika 

szt 500

a)

b)

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 24  –  Osprzęt do diatermii ICC300 ERBE
Lp Nazwa Producent /

Nazwa handlowa 
produktu oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Nr katalogowy 

1 Elektroda  neutralna  jednorazowa,  hydrożel,  dzielna
dla dorosłych i dzieci 176x122mm  

Opak.
(50 szt)

50

2 Kabel do elektrody neutralnej
 1 x użytku (3mb)

szt 2

3 Biopolarne elektrody koagulacyjne, proste szt 2

dł. 16,5 cm, końcówka 2mm tępa szt 5
4 Kabel łączący do elektrod biopolarnych  dł. 5m szt 8
5 Elektroda monopolarna nóż kątowy 450, 3mm

 dł 115mm do uchwytu 4mm
6 Elektroda monolarna , igła zagięta 900,  

0,6 x 4mm, dł. 115mm 
szt 2

7 Uchwyt elektrod monopolarnych z 2  przyciskami i
kablem dł. 4-5 m- na 1wtyk

szt 10

8 Kabel monopolarny dł. 3m lub 5m (kompatybilny z
osprzętem endoskopowym firmy KARL STORZ)

szt 3

9 Kabel   monopolrny  do  resektoskopu  wtyk  męski
2mm, wtyk męski  ERBE dł  4,5m do resektoskopu
KARL STORZ 

szt 5

10 Nóż prosty 25mm,  do uchwytu monopolarnego 4mm szt 10
11 Czyścik do narzędzi 1 x użytku opak 

(100szt)
10

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  25– Zestaw do kaniulacji tętnicy metodą SEDLINGERA.
Lp Nazwa Producent /

Nazwa handlowa
produktu oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Nr katalogowy 

1 Zestaw  do  kaniulacji  tętnicy  metodą
SEDLINGERA śr. 1-1,1mm, dł. 8-10cm

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 nr 26– Akcesoria do metkownicy 3-rzędowej BLITZ M-DOQ
Lp Nazwa Producent /

Nazwa handlowa
produktu oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Nr katalogowy 

1 Etykiety  podwójnie  przylepne  ze  wskaźnikiem
sterylizacji parowej – rolka 500szt

szt 150

2 Etykiety  podwójnie  przylepne  ze  wskaźnikiem
sterylizacji tlenkiem etylenu – rolka 500szt

szt 40

3 Wałek olejowy do metkownicy szt 10
4 Metkownica 3-rzędowa szt 4

                                                                                                                                                                                                                   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  27– Kołnierze ortopedyczne dla dorosłych i dzieci
Lp Nazwa Producent /

Nazwa handlowa
produktu oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Nr katalogowy 

1 Kołnierze ortopedyczne dla dorosłych
 Ambu Redi ACE

szt 60

2 Kołnierze ortopedyczne dla dzieci 
 Ambu Redi ACE mini

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)

Pakiet nr  28 – Folia chirurgiczna 
Lp Nazwa Producent /

Nazwa  handlowa
produktu oferowanego

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Nr katalogowy 

1 Folia  chirurgiczna  poliuretanowa,  samoprzylepna,  wodoszczelna,
antystatyczna, przepuszczalna dla pary wodnej, nieprzepuszczalna
dla bakterii. Grubość folii – 0,058 z klejem, paro przepuszczalność
780g/m2  w czasie 24h.   Powierzchnia łączna 15x27cm (+/-3cm),
powierzchnia klejąca 15x20cm (+/- 2cm).

szt 400

2 Folia  chirurgiczna  poliuretanowa,  samoprzylepna,  wodoszczelna,
antystatyczna, przepuszczalna dla pary wodnej, nieprzepuszczalna
dla bakterii. Grubość folii – 0,058 z klejem, paro przepuszczalność
780g/m2  w czasie 24h.   Powierzchnia łączna 30x27cm (+/-3cm),
powierzchnia klejąca 30x20cm (+/- 2cm).

szt 400
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3 Folia  chirurgiczna  poliuretanowa,  samoprzylepna,  wodoszczelna,
antystatyczna, przepuszczalna dla pary wodnej, nieprzepuszczalna
dla bakterii. Grubość folii – 0,058 z klejem, paro przepuszczalność
780g/m2  w czasie 24h.   Powierzchnia łączna 45x27cm (+/-3cm),
powierzchnia klejąca 45x20cm (+/- 2cm).

szt 400

4 Folia chirurgiczna poliuretanowa, samoprzylepna, wodoszczelna, 
antystatyczna, przepuszczalna dla pary wodnej, nieprzepuszczalna 
dla bakterii. Grubość folii – 0,058 z klejem, paro przepuszczalność 
780g/m2 w czasie 24h.  Powierzchnia łączna 72x95cm (+/-5cm), 
powierzchnia klejąca 72x88cm (+/- 5cm).

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 29 – Zestaw do toalety jamy ustnej, zamknięty system do odsysania  
Lp Nazwa Producent /

Nazwa handlowa
produktu oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Nr katalogowy 

1 Zestaw do toalety jamy ustnej z możliwością odsysania
w trakcie toalety (szczoteczka, gąbka, patyczek z gąbką
do nawilżania)

szt 500

2 Zamknięty system do odsysania z dróg oddechowych
dla dorosłych
adapter – 4160
cewniki do rurek

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)
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Pakiet nr  30 – Rurki krtaniowe LTD. LTS
Lp Nazwa Producent /

Nazwa handlowa produktu
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość
brutto

Nr katalogowy 

1 Rurka krtaniowa LTD – jednorazowa, jednoświatłowa, sterylna
(skład: rurka, strzykawka, zagryzak, taśma mocująca)

a) Rozm 2   (dzieci 12-25kg) szt 6
b) Rozm. 2,5  (dzieci 125-150 cm) szt 6
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 6
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)

Pakiet nr  31 – Osłona uchwytu oper.
Lp Nazwa Producent /

Nazwa handlowa
 produktu oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Nr katalogowy 

1 Pokrowiec  j.u.  na  uchwyt  lampy  operacyjnej
95mm/130mm

szt 200

                                                                                                                                                                                                                   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 37 – Siatka poliestrowa   
Lp Nazwa Producent /

Nazwa handlowa
produktu oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Nr katalogowy 

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

szt 10

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 30

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 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)

Pakiet nr 33 –  Serwety, maski, czepki i inny sprzęt 
Lp Nazwa Producent /

Nazwa handlowa
produktu oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Nr katalogowy 

1 Serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwodleżynowa, wykonana z
włókniny polipropylenowej, chłonność min. 35ml/100cm2 w rozmiarze
min.  100x225cm   ±5cm,  rdzeń  chłonny  co  najmniej  51x205  ±3cm,
warstwa  spodnia  pełnobarierowa  wykona  z  folii  teksturowanej,
zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po stole
operacyjnym. 

szt 300

2 Ręcznik do rąk jednorazowy, pakowany po 2szt rozm. 
min. 37 x 56cm

szt 1 000
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3 Maska chirurgiczna typu IIR z pianką przeciwko parowaniu szt 50
4 Maska chirurgiczna wykonana z min. trzech warstw włóknin 

polipropylenowych, wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe 
dopasowanie się maski do kształtu twarzy, wiązana na troki. 
Skuteczność filtracji bakteryjnej minimum 99,5%. Maska typu II 
zgodnie z EN 14683. Wyraźne oznakowanie zewnętrznej strony maski 
dodatkowym oznaczeniem graficznym.  

szt 25 000

5 Maska chirurgiczna wiązana na troki typu II do długich zabiegów szt 500
6 Beret z gumką zielony szt 12 000
7 Czepek chirurgiczny z elastyczną lamówką szt 5 000
8 Czepek o kroju furażerki uniwersalny, oddychający z możliwością 

wywijania, wiązany na troki, część boczna wykonana z wzmocnionej 
włókniny pochłaniającej pot o gramaturze 47g/m2, część górna 
przewiewna z polipropylenu SMMS o gramaturze max 10g/m2.

szt 16 000

9 Fartuch ochronny, uniwersalny o gramaturze  20g/m2. szt 2 000
10 Osłona na buty długa do kolana, nieprzemakalna, antypoślizgowa para 20
11 Osłony na nogi pakowane po 2 szt, sterylne rozm. min.77x140cm opak 1 000
12 Osłona na kończynę, elastyczna, dwuwarstwowa

 rozm. min. 38x75 z taśmą 9 x 50cm
szt 800

13 Czepek wiązany niebieski szt 12 000
14 Ubranie operacyjne: bluza operacyjna jednorazowa wykonana z 

włókniny SMMMS. Dekolt wykończony lamówką, niebieska z min. 3 
kieszeniami. Spodnie operacyjne jednorazowe wykonane z włókniny 
SMMMS wiązane na troki, niebieskie z min. 1 kieszenią z tyłu, niest. 
rozm. XL

szt 400

15 Osłona na kamerę, foliowa, sterylna, składana teleskopowo 
– rozm. min. 13 x 240cm z taśmą

szt 1 000

16 Osłona na stolik Mayo, sterylna, rozm. min.142 x 77cm szt  1 000
17 Jałowa, sucha, chirurgiczna szczotka do mycia rąk, pakowana po 30 szt 

w karton służący za dozownik  
szt 600

18 Jałowa, nasączona chlorhexidine, chirurgiczna szczotka do mycia rąk, 
pakowana po 30 szt w karton służący za dozownik  

szt 210

19 Torba na narzędzia 2-komorowa, rozmiar 33 x 41cm szt 1 000
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  34 –  Strzykawki niskooporowe sterylne do pompy infuzyjnej firmy BRAUN
Lp Nazwa Producent /

Nazwa handlowa
produktu

oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Nr katalogowy 

1 Strzykawka niskooporowa 50ml biała  do  pomp
infuzyjnych firmy „Braun”

szt 8 000

2 Strzykawka niskooporowa 50ml bursztynowa do
pomp infuzyjnych firmy „Braun”

szt 2 000

                                                                                                                                                                                                                   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  35 – Dreny i mieszki do drenażu niskociśnieniowego   
Lp Nazwa Producent /

Nazwa handlowa
produktu oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Nr katalogowy 

1 Mieszek do drenażu niskociśnieniowego,  z możliwością
odtworzenia  podciśnienia,  początkowe  podciśnienie
18kPa, sterylny, pojemność 100ml.  

szt 2 000

2 Mieszek  do  drenażu  niskociśnieniowego  z  możliwością
odtworzenia  podciśnienia,  początkowe  podciśnienie
12kPa, sterylny, pojemność 400ml. 

szt 800

3 Dren  typu  Ulmer  o  zmiennej  średnicy  otworów,  w
zestawie  z  łącznikiem pasującym do  mieszkańców  do
mieszków 100ml i 400ml i zaciskiem, sterylny, widoczny
w RTG, dostępny w rozmiarach 10,12,14 CH 

szt 200

4 Dren silikonowy w zestawie z łącznikiem pasującym do
mieszkańców   do  mieszków  100ml  i  400ml  sterylny,
widoczny  w  RTG,  steryny  dostępny  w  rozmiarach
15,18,21 CH 

szt 200

5 Zestaw sterylny do drenażu składający się z mieszka do
drenażu niskociśnieniowego, z możliwością odtworzenia
podciśnienia, początkowe podciśnienie 12kPa, pojemność
400ml, drenu Ulmera dostępnego w rozmiarze 14,16 CH i
drenu łączącego mieszek z drenem  z zaciskiem.

szt 200

                                                                                                                                                                                                                   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  36 – Pudełka do gromadzenia igieł, maty antypoślizgowe, gruszki ssące do elektrosekcji 
Lp Nazwa Producent /

Nazwa handlowa
produktu oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość
brutto

Nr katalogowy 

1 Sterylne,  jednorazowe  żółte  pudełko  do  liczenia  igieł,  odporne  na
przebicia,  wyposażone w przyrząd  do  zdejmowania  ostrzy,  przylepny
bloczek z pianki  oraz magnes,  na zewnątrz  dwie taśmy przylepne do
mocowania pudełka, pojemność minimum 20 zużytych igieł lub ostrzy. 

szt 2 000

2 Sterylna, jednorazowa, miękka, antypoślizgowa mata wykonana z pianki
PCV,  pod  spodem  dwie  taśmy  przylepne  o  szerokości  2,5cm,  kolor
kontrastowy,  żółty,  rozmiar  25x41cm,  pakowana  pojedynczo  w
opakowanie typu folia-papier

szt 20

3 Przenośna mata na podłogę o dużej chłonności płynów (31/m2  ) rozmiar
71x101cm.  Budowa  maty  wielowarstwowa,  wierzchnia  warstwa
hydrofilowa  o  trwałej  niestrzępiącej  się  konstrukcji,  wewnętrzna
warstwa  celulozowo  poliestrowa  o  wysokiej  chłonności,  foliowy,
nieprzemakalny,  antypoślizgowy  spód  zapobiegający  przesuwaniu  się
produktu po mokrej podłodze.  Możliwość repozycjonowania. Pakowana
indywidualnie w folię i w opakowanie zbiorcze. 

szt 200

4 Gruszka ssąca Elika, sterylna, jednorazowa do elektroresekcji 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)
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Pakiet nr  37 –  Klipsy do klipsownicy, piłki Gili
Lp Nazwa Producent /

Nazwa handlowa
produktu oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość
brutto

Nr katalogowy 

1 Klipsy podwiązkowe małe 30 magazynków – 180szt. do
klipsownic ręcznych aesculap (FB266 SMALL, FB222R
SMALL, 223R SMALL)

opak 24

2 Piła drutowa GILI 6-część. 400Mm (opakowanie 5 szt)
opak
. 

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 38 –  Filmy do mammografii 
Lp Nazwa Producent /

Nazwa handlowa
produktu oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość
brutto

Nr katalogowy 

1 Filmy do mammografii 18x24cm   (pakowane 100szt) op 80
2 Filmy do mammografii 24x30cm   (pakowane 100szt) op 30

                                                                                                                                                                                                                   Razem:

Wymagane parametry:

D min nie większy niż 0,22

D max nie większy niż 4,00

kontrast średni nie mniejszy niż 3,70

Do ofert należy dołączyć zmierzony i opisany pasek sensytometryczny

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 39 –  Układ oddechowy do respiratora
Lp Nazwa Producent /

Nazwa handlowa
produktu oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość
brutto

Nr katalogowy 

1 Układ oddechowy do respiratora 2-światłowy
dł. rury ok. 1,80-2,20m

szt 200

                                                                                                                                                                                                                   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 40 – Prowadnice
Lp Nazwa Producent /

Nazwa handlowa
produktu oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość
brutto

Nr katalogowy 

1 Prowadnice  jednorazowego  użytku  wykorzystywane  w
rożnego  typu  punkcjach  pod  kontrolą  USG.  Zestawy
zawierają  bez  lateksową  osłonę  CIV  –  Flex,  żel  oraz
elastyczne opaski mocujące. Prowadnice akceptują igły 14-
23G oraz 8,5Fr

op
(24szt)

4

                                                                                                                                                                                                                   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 41 –  Szczoteczki jednorazowe do endoskopów
Lp Nazwa Producent /

Nazwa handlowa
produktu

oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Nr katalogowy 

1 Szczoteczki  jednorazowe  do  endoskopów
Ø2,2mm, średnica włosia 5mm, dł. 180cm 
– op. 25szt

szt 8 000

                                                                                                                                                                                                                   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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