
ZAŁ. NR 2 do SIWZ   nr SPZOZ/PN/10/2018 – 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 –  Opatrunki różne

Lp Nazwa towaru Producent/
Nazwa handlowa

produktu
oferowanego

j.m. Ilość Cena
Jednosk
Netto

Cena
Jednostk
Brutto

Wartość netto Stawka
VAT

Wartość brutto Nr katalogowy

1 WATA OPATRUNK.BAW. – WISK. 
(min. 70% bawełny) do celów medycznych a 200g

szt 300

2 WATA OPATRUNK. BAW. – WISK.
 (min. 70% bawełny) do celów medycznych a 500g 

szt 1 900

3 KOMPRESY GAZOWE WYJAŁOWIONE
7,5cm x 7,5cm, 17 nitek, 8 warstw o krótkotrwałym 
zastosowaniu inwazyjnym
 ( w op. jednostkowych nie większych niż 2 sztuki) 

szt 440 000

4 KOMPRESY GAZOWE WYJAŁOWIONE
5cm x 5cm, 17 nitek, 8 warstw o krótkotrwałym 
zastosowaniu inwazyjnym
 ( w op. jednostkowych nie większych niż 2 sztuki) 

szt 40 000

5 GAZA BAWEŁ. WYJAŁOW. 1M2  -   13-nitkowa 
o krótkotrwałym zastosowaniu inwazyjnym

szt 28 000

6 GAZA BAWEŁ. WYJAŁOW. ½ m2 - 13 - nitkowa
o krótkotrwałym zastosowaniu inwazyjnym

szt 20 000

7 GAZA BAWEŁNIANA  OPATRUNKOWA, 
BIELONA 90cm, 13-17nitek, niejałowa w składce 
od 100mb do 200mb
 o krótkotrwałym zastosowaniu inwazyjnym

mb  25 000

8 ELASTYCZNY RĘKAW OPATR. 
Nr 3 (stopa, noga, głowa dziecka, pacha)  - rolka

mb 900

9 ELASTYCZNY RĘKAW OPATR. 
Nr 4 (głowa, noga, pacha i twarz) -  rolka

mb 900

10 OPASKA DZIANA 4m x 15cm
pakowana pojedynczo

szt 20 000

SIWZ nr SPZOZ/PN/10/2018                                                          Strona 1 z 21`



11 OPASKA DZIANA 4m x 10cm
pakowana pojedynczo

szt 38 000

12 OPASKA DZIANA 4m x 5cm
pakowana pojedynczo

szt 300

13 OPASKA ELASTYCZNA  z  zapinką
5m x 10cm - pakowana pojedynczo

szt 1 200

14 OPASKA ELASTYCZNA  z 2 zapinkami 
  5m x 15cm - pakowana pojedynczo

szt 16 000

15 OPASKA ELASTYCZNA  z zapinką 
5m x 8cm - pakowana pojedynczo

szt 200

16 PLASTER włóknikowy zastępujący nici 
chirurgiczne   6mm x 38mm 

szt 10 000

17 PLASTER włóknikowy zastępujący nici 
chirurgiczne   6mm x 76mm-76mm

szt 6 500

Razem:

* Pozycje oznaczone szarym tłem – oceniana jakość  

 W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru” 

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

do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)

PAKIET NR 2 – Opatrunki hydrokoloidowe

Lp Nazwa towaru Producent/
Nazwa handlowa produktu

oferowanego

j.m. Ilość Cena
Jednostk

Netto

Cena
Jednostk
Brutto

Wartość netto Stawka
VAT

Wartość brutto Nr katalogowy

1 Cienki półprzezroczysty opatrunek 
hydrokoloidowy, zawierający trzy koloidy 
w składzie do ran mało sączących, w fazie 
naskórkowania rozm. 10cmx10cm

szt 600

2 Cienki półprzezroczysty opatrunek 
hydrokoloidowy, zawierający trzy koloidy 
w składzie do ran mało sączących, w fazie 
naskórkowania rozm. 15cmx15cm

szt 500
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3 Cienki półprzezroczysty opatrunek 
hydrokoloidowy, zawierający trzy koloidy 
w składzie do ran mało sączących, w fazie 
naskórkowania rozm. 7,5cmx7,5cm

szt 400

4 Opatrunek hydrokoloidowy w postaci żelu, 
do ran z martwicą suchą i rozpływną, 
wspomagający samooczyszczanie ran

szt 100

5 Opatrunek w formie pasty do ran głębokich 
z małym lub umiarkowanym wysiękiem, 
bez martwicy

szt 25

6 Opatrunek hydrokoloidowy, zawierający 
trzykoloidy w składzie, do ran mało lub 
umiarkowanie sączących rozm. 10cmx10cm

szt 2 000

7 Opatrunek hydrokoloidowy, zawierający 
trzykoloidy w składzie, do ran mało lub 
umiarkowanie sączących rozm. 15cmx15cm

szt 850

8 Opatrunek w postaci paska, do ran wąskich,
chłonący, z dodatkiem srebra jonowego 
1,2% rozm. 2cmx45cm

szt 300

9 Opatrunek hydrożelowy z podłożem 
piankowym przylepny 
12,5cm x 12,5cm x 10 sztuk

szt 600

10 Opatrunek chłonący, o zwiększonej 
chłonności, z dodatkiem srebra jonowego 
1,2%, zwalczającego infekcję, do ran 
płytkich lub głębokich, zainfekowanych, 
sączących rozm. 10cmx10cm

szt 900

Razem:

* Pozycje oznaczone szarym tłem – oceniana jakość  

  W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego,  przyjmuje się iż  zaoferowano produkt,  który widnieje w kolumnie „nazwa
towaru”                                                                                                                                                                                                    ........................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną)
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PAKIET NR 3  – Opaski gipsowe, podkłady pod gips   
Lp Nazwa towaru Producent/

Nazwa handlowa produktu
oferowanego

j.m. Ilość Cena
Jednostk

Netto

Cena
Jednostk
Brutto

Wartość netto Stawka
VAT

Wartość brutto Nr katalogowy

1 Opaska z gipsu naturalnego nanoszona 
dwustronnie, szybkowiążąca 4-6minut 
10cm x 3m pakowana po 1 sztuce,
opakowanie chroniące przed wilgocią 

szt 1 800

2 Opaska z gipsu naturalnego nanoszona  
dwustronnie,  szybkowiążąca 4-6minut 
12cm x 3m pakowana po 1 sztuce,
opakowanie chroniące przed wilgocią 

szt 3 000

3 Opaska z gipsu naturalnego nanoszona  
dwustronnie szybkowiążąca 4-6minut 
14-15cm x 3m pakowana po1 sztuce,
opakowanie chroniące przed wilgocią 

szt 7  000

4 Syntetyczny podkład podgipsowy
  10cm x 3m w rolce

szt 3 000

5 Syntetyczny podkład podgipsowy
  15cm x 3m w rolce

szt 4 600

Razem:

* Pozycje oznaczone szarym tłem – oceniana jakość  

  W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego,  przyjmuje się iż  zaoferowano produkt,  który widnieje w kolumnie „nazwa
towaru”            ........................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną)
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PAKIET NR 4  – Kompresy włókninowe niejałowe
Lp Nazwa towaru Producent/

Nazwa handlowa produktu
oferowanego

j.m. Ilość Cena
Jednostk

Netto

Cena
Jednostk

brutto

Wartość netto Stawka
VAT

Wartość brutto Nr katalogowy

1 KOMPRESY WŁÓKNINOWE  NIEJAŁOWE
7,5cmx7,5cmx100sztuk – 4 warstwy o 
krótkotrwałym zastosowaniu inwazyjnym

op 22 000

2 KOMPRESY WŁÓKNINOWE  NIEJAŁOWE
10cmx10cmx100sztuk – 4 warstwy o 
krótkotrwałym zastosowaniu inwazyjnym

op 1 900

Razem:

* Pozycje oznaczone szarym tłem – oceniana jakość  
 
 W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

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

do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)
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PAKIET NR 5  – Kompresy gazowe niejałowe
Lp Nazwa towaru Producent/

Nazwa handlowa produktu
oferowanego

j.m. Ilość Cena
Jednostk

Netto

Cena
Jednostk

brutto

Wartość netto Stawka
VAT

Wartość brutto Nr katalogowy

1 KOMPRESY GAZOWE NIEJAŁOWE
7,5cmx7,5cmx100sztuk, 13-nitek – 8 warstw
 o krótkotrwałym zastosowaniu inwazyjnym i 
podwiniętych brzegach

op  32 000

2 KOMPRESY GAZOWE NIEJAŁOWE
10cmx10cmx100sztuk, 17-nitek – 16 warstw
 o krótkotrwałym zastosowaniu inwazyjnym i 
podwiniętych brzegach

op 1 900

Razem:

* Pozycje oznaczone szarym tłem – oceniana jakość  

  W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego,  przyjmuje się iż  zaoferowano produkt,  który widnieje w kolumnie „nazwa
towaru”            ........................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną)
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PAKIET NR  6 – Wata celulozowa bielona 
Lp Nazwa towaru Producent/

Nazwa handlowa produktu
oferowanego

j.m. Ilość Cena
Jednostk

Netto

Cena
Jednostk

brutto

Wartość netto Stawka
VAT

Wartość brutto Nr katalogowy

1 Wata celulozowa bielona arkusze, 
zaklasyfikowana jako wyrób medyczny w 
opakowaniu chroniącym przed wilgocią 

kg 8 500

Razem:

* Pozycje oznaczone szarym tłem – oceniana jakość  
 
 W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”
........................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną)

PAKIET NR 7  – Opatrunek hemostatyczny  
Lp Nazwa towaru Producent/

Nazwa handlowa produktu
oferowanego

j.m. Ilość Cena
Jednostk

Netto

Cena
Jednostk

brutto

Wartość netto Stawka
VAT

Wartość brutto Nr katalogowy

1 Opatrunek hemostatyczny QuickClot 
38mmx38mm x 1 sztuka op 120

2 Opatrunek hemostatyczny Qiuck Clot 
41mmx19mm x 1 sztuka op 60

Razem:

  W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego,  przyjmuje się iż  zaoferowano produkt,  który widnieje w kolumnie „nazwa
towaru”            ........................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną)
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PAKIET NR  8 –  Wyroby z gazy
Lp Nazwa towaru Producent/

Nazwa handlowa produktu
oferowanego

j.m. Ilość Cena
Jednostk

Netto

Cena
Jednostk
Brutto

Wartość netto Stawka
VAT

Wartość brutto Producent

1 Setony z gazy 17-nitkowej, 4 warstwy, 
jałowe, pakowane x 1 sztuka 2m x 1cm

szt 400

2 Setony z gazy 17-nitkowej, 4 warstwy, 
jałowe, pakowane x 1 sztuka 2m x 2cm

szt 800

3 Setony z gazy 17-nitkowej, 4 warstwy, 
jałowe, pakowane x 1 sztuka 2m x 5cm

szt 800

4 Setony z gazy 17-nitkowej, 4 warstwy, 
jałowe, pakowane x 1 sztuka 2m x 10cm

szt 2 500

Razem:

  W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego,  przyjmuje się iż  zaoferowano produkt,  który widnieje w kolumnie „nazwa
towaru” 

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

do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)

PAKIET NR   9 –  Serwety sterylne
Lp Nazwa towaru Producent/

Nazwa handlowa
produktu

oferowanego

j.m. Ilość Cena
Jednostk

Netto

Cena
Jednostk

brutto

Wartość netto Stawka
VAT

Wartość brutto Nr katalogowy

1 Serweta sterylna z włókniny foliowanej rozmiar:
 60-75cm szerokość; 80-90cm długość

szt 6 500

2 Serweta sterylna z materiału chłonnego, 
nieprzemakalnego z taśmą samoprzylepną rozmiar: 
80-100cm szerokość ;  140-150cm długość

szt 10 000

3 Serweta sterylna z materiału chłonnego, 
nieprzemakalnego z taśmą samoprzylepną rozmiar: 
60-75cm szerokość ;   80-90cm długość

szt 12 000
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4 Serweta sterylna z materiału chłonnego, 
nieprzemakalnego z taśmą samoprzylepną rozmiar:
40-50cm szerokość;  50-60cm długość

szt 6 000

5 Serweta sterylna z włókniny foliowanej z otworem 
o średnicy 5-7cm otoczony taśmą samoprzylepną 
rozmiar 50x65cm (+/_ 5cm)

szt 4 000

6 Serweta sterylna z włókniny foliowanej z otworem 
o średnicy 5-6cm szerokość i 7-8cm długość 
otoczony taśmą samoprzylepną rozmiar 70x70cm 
(+/_ 5cm)

szt 4 500

Razem:

  W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego,  przyjmuje się iż  zaoferowano produkt,  który widnieje w kolumnie „nazwa
towaru”            ........................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną)

PAKIET NR   10 –  Saszetki ze środkiem dezynfekcyjnym 
Lp Nazwa towaru Producent/

Nazwa handlowa produktu
oferowanego

j.m. Ilość Cena
Jednostk

Netto

Cena
Jednostk

brutto

Wartość netto Stawka
VAT

Wartość brutto Nr katalogowy

1 Saszetki ze środkiem dezynekcyjnym 
nasączone isopropanolem –
 rozmiar min.   4,5cm x 121cm x 100szt 

op 800

Razem:

  W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego,  przyjmuje się iż  zaoferowano produkt,  który widnieje w kolumnie „nazwa
towaru”            ........................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną)
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PAKIET NR  11 – obłożenia chirurgiczne 

L
p

Nazwa towaru Producent/
Nazwa handlowa

produktu
oferowanego

j.m. Ilość Cena
Jednostk

Netto

Cena
Jednostk

brutto

Wartość netto Stawka
VAT

Wartość brutto Nr katalogowy

1 Zestaw jałowy do operacji biodra, serweta główna wykonana
z  włókniny  trójwarstwowej  o  gramaturze  min.  66/m2  a  w
obszarze  wzmocnień  140g/m2,   wodoszczelność  na  całej
powierzchni  serwet  głównych  powyżej  200cm  H2O.
Wytrzymałość  na  mokro  i  sucho  min.  200kPa,  chłonność
400%.
Minimalny skład zestawu: 
*  2x serweta na stolik narzędziowy min 140x190cm
*  1x serweta na stolik Mayo min 80x145cm
* 1x serweta dolna min 190x300cm z przylepnym wycięciem
U  15x116  (+/-  5cm),  ze  wzmocnieniem  chłonnym  min.
75x115cm ze zintegrowanymi 2 podwójnymi organizatorami
na przewody
*  1 serweta górna min. 180x250cm przylepna, ze 
wzmocnieniem chłonnym min. 65x35cm, zintegrowany 1 
podwójny organizator przewodów
*  1x serweta nieprzylepna min. 90x90cm, pełno barierowa
*  1x stokinieta 30x122 (+/-2cm), elastyczna, 2-warstwowa, 
antypoślizgowa
*  2x taśma przylepna 9x50cm
*  2x ręcznik chłonny min 20x30cm  

szt 140

2 Zestaw do operacji TUR
Minimalny skład zestawu:
* 1x serweta na stolik narzędziowy min. 140x190cm
* 1x taśma lepna 9x50cm
* 2x ręcznik chłonny min. 30x20cm
* 1x serweta główna o rozmiarze 175x290x242cm, ze 
zintegrowanymi nogawicami, z przylepnym otworem 
brzusznym, śr. 8cm, z otworem na prącie śr. 5 cm, 
osłona na palec, z torbą na płyny z filtrem i portem do 
ssaka, trokami do regulacji worka.   

szt 300

3 Sterylne obłożenie uniwersalne z minimum 
dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego, 
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barierowego (warstwa zewnętrzna chłonna) o 
gramaturze min 58g/m2. Odporność na przenikanie 
płynów min 150cm H2O, odporność na rozerwanie min
170kPa
Minimalny skład zestawu:
* 1x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm
* 2x ręcznik do rąk 30x40cm
* 1x taśma klejąca włókninowa 9x50cm
* 1x serweta na stolik Mayo 77x142cm
* 2x serweta boczna przylepna 75x90cm
* 1x serweta dolna przylepna 175x175cm
* 1x serweta górna przylepna 150-160x240-260cm

kpl 3 600

4 Zestaw naczyniowy.
Minimalny skład zestawu:
*  1x serweta na stolik instrumentariuszki 140x190cm
*  1x fartuch chir. rozmiar L
*  2x fartuch chir. rozmiar XL
*  1x serweta na stolik Mayo 80x142cm (+/-3cm)
*  1x kieszeń na instrumenty jednokomorowa 41x33cm
     z folii PE
*  20x kompresy 17N 16W 10x10cm z nitką RTG
*  20x tupfery z nitka RTG 20x20 kule o śr. 3cm
*  1x ostrze nr 10
*  1x ostrze nr 20
*  1x folia operacyjna pow. całkowita 38x25cm,
    powierzchni lepna 28x25cm
*  1x taśma przylepna 50x9cm
*  1x opatrunek chłonny samoprzylepny 10x20cm
*  1x pojemnik na płyny 500ml
*  3x serweta 75x93cm ze wzmocnieniem chłonnym,
    przylepna na dłuższym boku
*  1x serweta 196x196cm ze wzmocnieniem
    chłonnym, przylepna, 1 organizator przewodów z
    podwójną blokadą przypadkowego otwarcia
*  1x serweta 152x260cm ze wzmocnieniem
    chłonnym, przylepna, 1 organizator przewodów.
Serwety okrywające pacjenta wykonane z 
wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu 
SMS o gramaturze 43g/m2 ze wzmocnieniem chłonnym
z włókniny i laminatu o gramaturze min. 115g/ m2.

kpl 50
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W obszarze wzmocnienia odporność na penetrację 
płynów min. 200cm H2O, odporność na rozerwanie na 
mokro/sucho min. 250kPa, absorpcja wzmocnienia min
400%.
Serwety w części niekrytycznej „oddychające” paro 
przepuszczalne, posiada min 3 etykiety samoprzylepne

Razem:

* Pozycje oznaczone szarym tłem – oceniana jakość  

  W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego,  przyjmuje się iż  zaoferowano produkt,  który widnieje w kolumnie „nazwa
towaru”            ........................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną)
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PAKIET NR  12 – Sterylny plaster na włókninie, opatrunek do mocowania cewników centralnych centralnych  
Lp Nazwa towaru Producent/

Nazwa handlowa produktu
oferowanego

j.m. Ilość Cena
Jednostk

Netto

Cena
Jednostk

brutto

Wartość netto Stawka
VAT

Wartość brutto Nr katalogowy

1 Sterylny plaster na włókninie z centralnym 
opatrunkiem – rozm. 9-10cm x 10-11cm

szt 8 500

Razem:

* Pozycje oznaczone szarym tłem – oceniana jakość  

  W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego,  przyjmuje się iż  zaoferowano produkt,  który widnieje w kolumnie „nazwa
towaru”            ........................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną)

PAKIET NR  13 – Sterylny plaster do mocowania kaniul 
Lp Nazwa towaru Producent/

Nazwa handlowa produktu
oferowanego

j.m. Ilość Cena
Jednostk

Netto

Cena
Jednostk

brutto

Wartość netto Stawka
VAT

Wartość brutto Nr katalogowy

1 Sterylny opatrunek włókninowy do 
mocowania kaniul o wym 7-8cm x 5-6cm

szt 200 000

Razem:

* Pozycje oznaczone szarym tłem – oceniana jakość  
  W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego,  przyjmuje się iż  zaoferowano produkt,  który widnieje w kolumnie „nazwa
towaru”            ........................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną)
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PAKIET NR 14  – Opatrunek do mocowania cewników centralnych 
Lp Nazwa towaru Producent/

Nazwa handlowa
produktu oferowanego

j.m. Ilość Cena
Jednostk

Netto

Cena
Jednostk

brutto

Wartość netto Stawka
VAT

Wartość brutto Nr katalogowy

1 Opatrunek  do  mocowania  cewników
centralnych  sterylny,  wykonany  z  folii
poliuretanowej  ze  wzmocnioną  rozciągliwą
włókniną, obrzeżem i wycięciem obejmującym
cewnik.  Ramka  ułatwiająca  aplikację,  metka
do oznaczania, 2 włókninowe paski mocujące,
rozmiar 8,5 x 11,5cm. 

szt 600

Razem:

* Pozycje oznaczone szarym tłem – oceniana jakość  
  W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego,  przyjmuje się iż  zaoferowano produkt,  który widnieje w kolumnie „nazwa
towaru”            ........................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną)

PAKIET NR 15  – Tupfery 
Lp Nazwa towaru Producent/

Nazwa handlowa
produktu oferowanego

j.m. Ilość Cena
Jednostk

Netto

Cena
Jednostk

brutto

Wartość netto Stawka
VAT

Wartość brutto Nr katalogowy

1 Tupfery z gazy 20-nitkowej, jałowe, sterylizowane
parą wodną  13 x 13 (fasolka) x 1 sztuka szt 10 000

2 Tupfery z gazy 24-nitkowej, jałowe, sterylizowane
parą wodną z nitka radiacyjną
12 x 12 (fasolka) x 1 sztuka 

szt 4 500

Razem:

* Pozycje oznaczone szarym tłem – oceniana jakość  

  W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego,  przyjmuje się iż  zaoferowano produkt,  który widnieje w kolumnie „nazwa
towaru”                                                ........................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną)
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PAKIET NR 16 –  Opaski hydrożelowe, przeciw oparzeniowe 
Lp Nazwa towaru Producent/

Nazwa handlowa produktu
oferowanego

j.m. Ilość Cena
Jednostk

Netto

Cena
Jednostk

brutto

Wartość netto Stawka
VAT

Wartość brutto Nr katalogowy

1 Opatrunek hydrożelowy przeciw oparzeniowy 
na twarz 20 x45cm x 1 sztuka

szt 20

2 Opatrunek hydrożelowy przeciw oparzeniowy 
na twarz 60 x45cm x 1 sztuka

szt 20

3 Hydrożel przeciw oparzeniowy
w butelce  a 125ml

szt 20

Razem:

  W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego,  przyjmuje się iż  zaoferowano produkt,  który widnieje w kolumnie „nazwa
towaru”                      ........................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)

PAKIET NR 17  – Opatrunek biologiczny do czyszczenia tkanek
Lp Nazwa towaru Nazwa handlowa

produktu oferowanego 
j.m. Ilość Cena

Jednostk
Netto

Cena
Jednostk

brutto

Wartość netto Stawka
VAT

Wartość brutto Nr katalogowy

1 Opatrunek biologiczny do czyszczenia tkanek 
nekrotycznych  (Biofenica)   5cm x 5cm (200-250larw) op 15

Razem:

  W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego,  przyjmuje się iż  zaoferowano produkt,  który widnieje w kolumnie „nazwa
towaru”                                        ........................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną)
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PAKIET NR 18 – Serwety operacyjne  
Lp Nazwa towaru Producent/

Nazwa handlowa
produktu oferowanego

j.m. Ilość Cena
Jednostk

Netto

Cena
Jednostk

brutto

Wartość netto Stawka
VAT

Wartość brutto Nr katalogowy

1 Serweta  jałowa  z  gazy  bawełnianej  17n  ,  min  4W,
wstępnie prana z nitką RTG i tasiemką ,klasa sterylna
2A reguła 7   45x70cm (+/- 5cm)
 pakowane pojedynczo, bądź podwójnie 

szt 22 000

2 Serweta  jałowa z gazy  bawełnianej  20N ,  min 4W,
zielona, wstępnie prana z nitką RTG i tasiemką ,klasa
sterylna 2A reguła 7 50x60cm (+/- 5cm) 
pakowane pojedynczo, bądź podwójnie 

szt 4 000

Razem:

* Pozycje oznaczone szarym tłem – oceniana jakość  

  W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego,  przyjmuje się iż  zaoferowano produkt,  który widnieje w kolumnie „nazwa
towaru”                                   ........................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną)

PAKIET NR  19 – Sterylne fartuchy chirurgiczne  
Lp Nazwa towaru Producent/

Nazwa handlowa
produktu oferowanego

j.m. Ilość Cena
Jednostk

Netto

Cena
Jednostk

brutto

Wartość netto Stawka
VAT

Wartość brutto Nr katalogowy

1 Fartuch chirurgiczny sterylny z włókniny typu SMS,
o gramaturze 35g/m2 . Rękawy fartucha klejone na
całej  długości,  zakończone  poliestrowym,
niepylącym  mankietem,  sposób  i  konstrukcja
pozwalająca  na  nałożenie  fartucha  z  zachowaniem
jałowości zarówno z przodu jak i  z tyłu operatora,
zapięcie  pod  szyją  na  rzep,  duży  zakres  regulacji
-rzep  minimum  16cm.  Wskaźnik  odporności  na
penetrację płynów powyżej 45cm H2O.
Podwójnie  pakowane  (włóknina  i  torebka
papierowo -foliowa ) rozmiar S/M , L ,XL/XXL

szt 10 000
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2 Fartuch chirurgiczny sterylny z włókniny typu SMS,
o gramaturze 35g/m2 ze wzmocnieniami z folii PE w
części  przedniej  i  na  rękawach.  Rękawy  fartucha
klejone na całej długości, zakończone poliestrowym ,
niepylącym  mankietem,  sposób  i  konstrukcja
pozwalająca  na  nałożenie  fartucha  z  zachowaniem
jałowości zarówno z przodu jak i  z tyłu operatora,
zapięcie  pod  szyją  na  rzep,  duży  zakres  regulacji
-rzep  minimum  16cm.  Wskaźnik  odporności  na
penetrację płynów powyżej 45cm H2O a w obszarze
wzmocnień  powyżej  100  cm  H2O  .Podwójnie
pakowane  (włóknina  torebka  papierowo  -foliowa)
rozmiar S/M , L ,XL/XXL

szt 10 000

Razem:

* Pozycje oznaczone szarym tłem – oceniana jakość  

  W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego,  przyjmuje się iż  zaoferowano produkt,  który widnieje w kolumnie „nazwa
towaru”                 ........................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną)

PAKIET NR  20 – opatrunki specjalistyczne  
Lp Nazwa towaru Producent/

Nazwa handlowa
produktu oferowanego

j.m. Ilość Cena
Jednostk

Netto

Cena
Jednostk

brutto

Wartość netto Stawka
VAT

Wartość brutto Nr katalogowy

1 Jałowy opatrunek hydrokoloidowy, 
przeznaczony do ran z małymi wysiękami lub do 
ran w fazie naskórkowania rozm 10cm x 10cm

szt  1 000

2 Jałowy opatrunek hydrocoloidowy, przeznaczony
do ran z małym wysiękiem lub do ran w fazie 
naskórkowania rozm. 15cmx15cm szt 150
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3 Jałowy opatrunek hydrocoloidowy, przeznaczony
do ran na piętach i łokciach
 rozm. 8-120cm x 12-13cm

szt 150

Razem:

* Pozycje oznaczone szarym tłem – oceniana jakość  

  W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego,  przyjmuje się iż  zaoferowano produkt,  który widnieje w kolumnie „nazwa
towaru”                                   ........................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną)

PAKIET NR  21 – Opatrunki jałowe na ranę   
Lp Nazwa towaru Producent/

Nazwa handlowa produktu
oferowanego

j.m. Ilość Cena
Jednostk

Netto

Cena
Jednostk

brutto

Wartość netto Stawka
VAT

Wartość brutto Nr katalogowy

1 OPATRUNEK JAŁOWY NA RANĘ, 
samoprzylepny 10cm x 8cm z wkładem 
chłonnym ze 100% waty bawełnianej

szt 36 000

2 OPATRUNEK JAŁOWY NA RANĘ, 
samoprzylepny 10cm x 20cm z wkładem 
chłonnym ze 100% waty bawełnianej

szt 20 000

3 OPATRUNEK JAŁOWY NA RANĘ, 
samoprzylepny 15cm x 8cm z wkładem 
chłonnym ze 100% waty bawełnianej

szt 22 000

4 OPATRUNEK JAŁOWY NA RANĘ, 
samoprzylepny 25cm x 10cm z wkładem 
chłonnym ze 100% waty bawełnianej

szt 20 000
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5 OPATRUNEK JAŁOWY NA RANĘ, 
samoprzylepny 20cm x 8cm z wkładem 
chłonnym ze 100% waty bawełnianej

szt 9 000

Razem:

* Pozycje oznaczone szarym tłem – oceniana jakość  

  W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego,  przyjmuje się iż  zaoferowano produkt,  który widnieje w kolumnie „nazwa
towaru”                       ........................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną)

PAKIET NR  22  – Plastry   
L
p

Nazwa towaru Producent/
Nazwa handlowa

produktu
oferowanego

j.m. Ilość Cena
Jednostk

Netto

Cena
Jednostk

brutto

Wartość netto Stawka
VAT

Wartość brutto Nr katalogowy

1 WŁÓKNINOWY PLASTER OPATRUNKOWY
min. 9m x 2,5cm pakowany pojedynczo w pierścień 

szt  6 600

2 PLASTER OPATRUNKOWY
na tkaninie 5m x5cm pakowany pojedynczo w 
pierścień - BIALY

szt 3 000

3 PLASTER Z OPATRUNKIEM  na tkaninie 5m x 8cm szt 450
Razem:

* Pozycje oznaczone szarym tłem – oceniana jakość  

  W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego,  przyjmuje się iż  zaoferowano produkt,  który widnieje w kolumnie „nazwa
towaru”                       ........................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną)
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PAKIET NR  23 – Kompres neurochirurgiczny    
Lp Nazwa towaru Producent/

Nazwa handlowa produktu
oferowanego

j.m. Ilość Cena
Jednostk

Netto

Cena
Jednostk

brutto

Wartość netto Stawka
VAT

Wartość brutto Nr katalogowy

1 Kompres neurochirurgiczny z nitką RTG, 
jałowy do odsączania płynów ustrojowych 
podczas zabiegów neurochirurgicznych, 
gramatura 40g/m 2 , 4 warstwy, pakowany po 
10 sztuk – rozmiar 20mm x 50mm

op 100

2 Kompres neurochirurgiczny z nitką RTG, 
jałowy do odsączania płynów ustrojowych 
podczas zabiegów neurochirurgicznych, 
gramatura 40g/m2, 4 warstwy, pakowany po 
10 sztuk – rozmiar 30mm x 75mm

op 200

Razem:
  W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego,  przyjmuje się iż  zaoferowano produkt,  który widnieje w kolumnie „nazwa
towaru”                       ........................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną)

PAKIET NR 24 –  Opatrunek piankowy na kość krzyżową
Lp Nazwa towaru Producent/

Nazwa handlowa produktu
oferowanego

j.m. Ilość Cena
Jednostk

Netto

Cena
Jednostk

brutto

Wartość netto Stawka
VAT

Wartość brutto Nr katalogowy

1 Przylepny opatrunek piankowy na kość 
krzyżową z jonami srebra oraz wodoodporną 
warstwą zewnętrzną, wykonaną z 
półprzepuszczalnej błony poliuretanowej – 
rozmiar 16-20mm x 20-22mm

szt 75

Razem:

* Pozycje oznaczone szarym tłem – oceniana jakość 

  W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego,  przyjmuje się iż  zaoferowano produkt,  który widnieje w kolumnie „nazwa
towaru”                       ........................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną)
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PAKIET NR  25 – Paski do glukometru   
Lp Nazwa towaru Producent/

Nazwa handlowa produktu
oferowanego

j.m. Ilość Cena
Jednostk

Netto

Cena
Jednostk

brutto

Wartość netto Stawka
VAT

Wartość brutto Nr katalogowy

1 Paski do glukometrów x 50sztuk wraz z 
udostępnieniem na czas trwania umowy 
odpowiednich, kompatybilnych glukometrów 
do zaoferowanych pasków w ilości 40 sztuk. 

op 2 000

Razem:

Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wyboru jego oferty:
- przekaże Zamawiającemu odpowiednie preparaty – glukometry kompatybilne z zaoferowanymi paskami do glukometrów w ilości 40 szt. 
- zapewni bezpłatne użytkowanie wskazanych aparatów – glukometrów przez okres nie krótszy niż umowa na dostawę pasków do glukometrów,
- zapewni okres gwarancji na aparaty – glukometry niż krótszy niż okres obowiązywania umowy na dostawę pasków do glukometrów.
- dostarczy wszystkie glukometry (40szt) najpóźniej wraz z pierwsza dostawą pasków do glukometrów 

  W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego,  przyjmuje się iż  zaoferowano produkt,  który widnieje w kolumnie „nazwa
towaru”                       ........................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną)
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