
ZAŁĄCZNIK nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/07/2018 - 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 – Przewód do cystoskopu lub 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 100

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

szt 400

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 – 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  poliestrowqa  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 3
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2 Makroporowa  siatka  poliestrowqa  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

Pakiet nr 3  – 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 2 000

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

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
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Pakiet nr  4 – 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 5

2 Piła drutowa GILI 6-część. 400mm (opak. 5 szt) opak 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 5  –  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 laparaotomii gr. 1mm, gramatura
160g/m2 , rozmiar 30x20cm

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
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Pakiet nr 6  –  Siatki przepuklinowe 
Lp Nazwa Producent /

Nazwa handlowa
produktu oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Nr katalogowy 

1 Siatka  przepuklinowa  z  polipropylenu,  pól-wchłanialna,
samomocująca o kształcie elipsy 12/8cm prawa i lewa 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

Pakiet nr 7  – Etykiety do drukowania dawki promieniowania rtg
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 do drukowania dawki promieniowania RTG
do drukarki STAR DP83405    (1 opak=1000szt)

op 1

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 8  – Nakłuwacze automatyczne  
Lp Nazwa Producent /

Nazwa handlowa
produktu oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Nr katalogowy 

1 Nakłuwacze automatyczne igłowe o śr 0,8mm i głębokości
wkłucia 1,8mm -   sterylne              (opak =100szt)

op 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 9 – Osprzęt do resektoskopu Tontara 
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  kulka  zagięta  5mm   24/26Fr   30O

(Resektoskop bipolarny)
szt 10

2 Elektroda półpętla zagięta wąska 24/26Fr
optyka  30O (Resektoskop bipolarny)

szt 15

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 10  –  Szczoteczki 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 Szczoteczka  czyszcząca  jednorazowa
230cm/20mm/5mm    do endoskopów

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

Pakiet nr 11  –  Retraktory i inne 
Lp Nazwa Producent /

Nazwa handlowa
produktu oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Nr katalogowy 

1 Retraktor  i  protektor  do  ran  składający  się  z  dwóch
pierścieni:  sztywnego  pierścienia  górnego  oraz
elastycznego  pierścienia  dolnego,  połączonych  rękawem.
Produkt bez zawartości naturalnego Latexu oraz flananów.
Długość linii cięcia 5-9cm   (rozmiar M)  

Op
(5szt)

1

2 Retraktor  i  protektor  do  ran  składający  się  z  dwóch
pierścieni:  sztywnego  pierścienia  górnego  oraz
elastycznego  pierścienia  dolnego,  połączonych  rękawem.
Długość linii cięcia 9-14cm   (rozmiar L)

Op
(5szt)

1

3 Retraktor  i  protektor  do  ran  składający  się  z  dwóch
pierścieni:  sztywnego  pierścienia  górnego  oraz
elastycznego  pierścienia  dolnego,  połączonych  rękawem.
Długość linii cięcia 11-17cm   (rozmiar XL)

Op
(5szt)

1

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  12 – Zestawy laparaskopowe  
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 składający się z trokara optycznego o średnicy 12mm
z wbudowaną redukcją 5-12mm, długość 100mm, 2 kaniule,
1 obturator, kaniula żebrowana, zawór gazowy, obturator z
separatorem  tkankowym  z  otworem  pozwalającym  na
bezpośrednią insuflację podczas wprowadzania trokara. 

szt 10

2 Zestaw składający się z trokara optycznego o średnicy 11mm
z wbudowaną redukcją 5-11mm, długość 100mm, 2 kaniule,
1 obturator, kaniula żebrowana, zawór gazowy, obturator z
separatorem  tkankowym  z  otworem  pozwalającym  na
bezpośrednią insuflację podczas wprowadzania trokara.

szt 120

3 Zestaw składający się z trokara optycznego o średnicy 5mm,
2 kaniule,  1  obturator,  kaniula  żebrowana,   zaawansowny
system  fiksacji  z  balonikiem  oraz  dyskiem  retencyjnym,
zawór  gazowy,  obturator  z  separatorem  tkankowym  z
otworem pozwalającym na bezpośrednią insuflację podczas
wprowadzania trokara.

szt 120

4 Jednorazowa igła Veressa o długości 120 i 150mm 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
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