
14-03-2019 
 Załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/06/2019 - 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 – Przyrządy do drenażu i opatrunki 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego  
jm 

 
Ilość Cena 

jednostk.  netto 
Cena 

jednostk  brutto 
Wartość 

netto 
Stawka 
VAT  

Wartość brutto Producent 

1 
Przyrządy do drenażu jamy bębenkowej  
śr. 1,15mm typ II 

 szt 30 
      

2 
Opatrunek foliowy z PTFE do operacji 
plastycznych przegrody nosa,  
wym. 35-45mm x 35-45mm, gr. 0,6-0,7mm 

 szt 50 
      

3 
Przyrząd do drenażu ucha środkowego typ III z 
szerokim mankietem 

 szt 10 
      

4 
Opatrunek foliowy z kauczuku przeźroczysty -  
sylikonowy 40x40x0,5mm 

 szt 50 
      

                                                                                                                                                                                                                      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 2  – Dren jednodniowy  
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego  
jm 

 
Ilość Cena 

jednostk.  netto 
Cena 

jednostk  brutto 
Wartość 

netto 
Stawka 
VAT  

Wartość 
brutto 

Producent 

1 Dren jednodniowy do pompy OFP2  firmy Olympus  
(nr kat. wg Olympus K10001147) – opak. 50 szt  opak 12 

      

                                                                                                                                                                                                                            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 3  – Układy oddechowe do respiratora  
L
p 

Nazwa Nazwa handlowa 
produktu oferowanego 

jm 
 

Ilość Cena 
jednostk.  netto 

Cena 
jednostk  brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT  

Wartość brutto Producent 

1 Układ oddechowy j.u., czysty mikrobiologicznie czysty 
lub sterylny, anestetyczny z PCV do respiratora, rury 
karbowane – wewnątrz gładkie, dł.1,6-1,8m ze złączem Y 
dla DOROSŁYCH, śr. 22mm  

 szt 800 

      

2 Układ oddechowy j.u. sterylny z PCV do respiratora,  
dł. 1,4-1,5m ze złączem Y dla DZIECI, śr. 22mm  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 4  – Układy oddechowe do do aparatu do znieczulenia 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego 
jm 

 
Ilość Cena 

Jednostk.  netto 
Cena 

jednostk  brutto 
Wartość 

netto 
Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent 

1 Układ oddechowy j.u. sterylny anestetyczny z PCV, rury 
karbowane – wewnątrz gładkie (dł. 1,6-1,8m plus trzecia 
dodatkowa,  dł. 0,6-0,9m z workiem 1,5-2l) ze złączem Y 
oraz kolankiem dla dorosłych, śr. 22mm 

 szt 800 

      

                                                                                                                                                                 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 5 – Osprzęt do rurek intubacyjnych 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego 
jm 

 
Ilość Cena 

jednostk.  netto 
Cena 

jednostk  brutto 
Wartość 

netto 
Stawka 
 VAT 

Wartość brutto Producent 

1 
Przedłużacz z obrotowym złączem kolankowym 
rurki intubacyjnej i portem do odsysania  
dł. 10-15cm z elastyczna (gumową) zatyczką 

 szt 500 
      

2 
Złączka kolankowa do rurek intubacyjnych z portem 
do odsysania z elastyczna (gumową) zatyczką 

 szt 800 
      

3 Rurka - przedłużacz 8-10cm  szt 400       
                                                                                                                                                                                                                     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  6 – Łączniki 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego 
jm 

 
Ilość Cena 

Jednostk.  netto 
Cena 

jednostk  brutto 
Wartość 

netto 
Stawka  
VAT 

Wartość brutto Producent 

1 Łączniki do drenów i ssaków rozmiary: 

  10/10mm  szt. 200       
  8/8mm  szt. 200       
2. Łącznik do drenów z zatyczką   szt. 600       

3. Łącznik do drenów Y 10/10/10mm  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 7 – Strzykawka do pobierania krwi sterylna 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego 
jm 

 
Ilość Cena 

Jednostk.  netto 
Cena 

jednostk  brutto 
Wartość 

netto 
Stawka 
VAT 

Wartość 
brutto 

Producent 

1 Strzykawka do pobierania próbki krwi z wkłucia tętniczego 
do badania gazometrycznego (wysycona heparyną) z 
nasadką zabezpieczającą próbkę 

 szt 6 000 
      

      
  

   

 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 8 – Dreny, cewniki (jałowe) 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego 
jm 

 
Ilość Cena 

Jednostk.  netto 
Cena 

jednostk  brutto 
Wartość 

netto 
Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent 

1 Dren łącznikowy z PCV, sterylny, opakowanie wewnętrzne folia i 
zewnętrzne folia – papier, końcówki żeńskie doklejane, średnica 
7mm CH 28, dł. 3,5 metra 

 szt 10 000 
      

2 Zestaw do odsysania pola operacyjnego, dren o dł. 270cm i 24CH, 
końcówka do odsysania z systemem filtrowania, w zestawie 2 filtry i 
3 końcówki  1-prosta i 2- zagięte, sterylne.  

 szt 200 
      

3 Końcówka jałowa do odsysania pola operacyjnego typu Poole, 
długość 22cm, Ch20 – podwójne opakowanie folia-papier w zestawie 
z drenem o dł 210cm. 

 szt 200 
      

4 Końcówka jałowa do odsysania pola operacyjnego typu Yankauer, 
zagięta, długość końcówki minimum 25cm, 
Ch15-Ch28 z kontrolą odsysania, sterylna, opakowanie wewnętrzne 
folia i zewnętrzne folia-papier 

 szt 6 000 

      

5 Końcówka jałowa do precyzyjnego odsysania pola operacyjnego, 
zagięta, długość końcówki minimum 25cm, Ch12, sterylna, 
opakowanie wewnętrzne folia i zewnętrzne folia-papier 

 szt 3 000 
      

6 Sterylny jednorazowy miękki dren łączący mikrokońcówkę do 
odsysania z standardowym drenem, wyposażony w klips 
umożliwiający przypięcie do obłożenia, zapobiegający zsuwaniu się 
końcówki, dł 62cm 

 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 9 – Podkłady medyczne  
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego 
jm 

 
Ilość Cena 

Jednostk.  
netto 

Cena 
jednostk  

brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent 

1 Podkład medyczny nieprzemakalny w rolce 
wykonane z jednej warstwy czystej celulozy i jednej 
warstwy folii. Szerokość podkładu min. 70cm 
(perforacja 0,5-1,0mb), dł. ok. 50mb 

  
szt 

 
120 

      

                                                                                                                                                                                                                                    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 10 – Rurki intubacyjne do przedłużonej intubacji, prowadnice    
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

 produktu oferowanego 
jm 

 
Ilość Cena 

Jednostk.  
netto 

Cena 
jednostk  

brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent 

1 Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym 
oraz okienkiem Murphego – do przedłużonej 
intubacji – rozmiar 3-9 

  
szt 

 
400 

      

2 Prowadnice j.u. do trudnej intubacji  
 

 szt 150       

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 11 – Koszyki Dornia   
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego 
jm 

 
Ilość Cena 

Jednostk.  
netto 

Cena 
jednostk  brutto 

Wartość 
netto 

Stawka  
VAT 

Wartość brutto Producent  

1 Koszyk Dornia do usuwania kamieni z moczowodów 
Ch4 (śr. 1,1mm, dł. 70-75mm, dł. koszyczka 20-
30mm, liczba drutów 4) z uchwytem 

 szt 4        

2 Koszyk Dornia do usuwania kamieni z moczowodów 
Ch4 (śr. 1,1mm, dł. 70-75mm, dł. koszyczka 20-
30mm, liczba drutów 5) z uchwytem  

 szt 4        

                                                           Razem:       

  
  
  
 Pakiet nr 12 –  Nebulizatory, nebulizatory  z maską 

Lp Nazwa Nazwa handlowa  
produktu oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
Jednostk.  netto 

Cena 
jednostk  brutto Wartość 

netto 
Stawka 
VAT  

Wartość brutto Producent  

1 Nebulizator indywidualny lekowy z dyszą 
VENTURIEGO oraz łącznikiem ┬ 22F-15F (do 
układu oddechowego respiratora). 

 szt 300        

2 Nebulizator + maska dziecięca komplet –  
dren min 150-180cm 

 szt 500        

3 Nebulizator + maska dla dorosłych komplet – dren 
min. 150-180cm 

 szt 1 000        

                                                       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) 

 
 

                  
 



 Pakiet nr 13 –Protezy naczyniowe   
Lp Nazwa Nazwa handlowa  

produktu oferowanego  
jm 

 
Ilość Cena 

Jednostk.  netto 
Cena 

jednostk  brutto 
Wartość 

netto 
Stawka VAT Wartość brutto Producent  

Protezy naczyniowe dziane, uszczelniane kologenem, jednostronnie zewnętrznie welurowana, impregnowane solami srebra o grubości ściany 0,49mm i 
przepuszczalności ≤5ml/min/cm 2  

 

1 Proteza prosta          
a) Ø 6mm dł. 70cm  szt 2        

b) Ø 8mm dł. 70cm  szt 2        

2 Proteza prosta           

a) Ø 6mm dł. 40cm  szt 2        

b) Ø 8mm dł. 40cm  szt 2        
 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 14 – Ustniki do spirometru 
Lp Nazwa Nazwa handlowa  

produktu oferowanego  
jm 

 
Ilość Cena 

Jednostk.  netto 
Cena 

jednostk  brutto Wartość 
netto 

Stawka 
VAT  

Wartość brutto Producent 

1 Ustniki do spirometru LUNGTEST 
1000 (plastikowe śr. wew. 30mm) 

 szt 200       

2 Głowica do spirometru 
LUNGTEST 1000 plastikowa 

 szt 30       

 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 15 – Dreny, butelki (jałowe)  

Lp Nazwa Nazwa handlowa 
produktu oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
Jednostk.  netto 

Cena 
jednostk  brutto Wartość 

netto 
Stawka 
VAT  

Wartość brutto Producent 

1 Dreny Redona Ch 06-18 – dł. 50-70cm 

 
 szt 350       

2 Butelki  Redona jałowe  200-250ml  
z mieszkiem 

 szt 500       

3 Dren do jamy otrzewnej (brzuszny) –  
rozmiar 10F - 18F 

 szt 300       

 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 16 – Dreny, cewniki (jałowe)  
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

 produktu oferowanego  
jm 

 
Ilość Cena 

Jednostk.  netto 
Cena 

jednostk.  brutto 
Wartość 

netto 
Stawka 
VAT  

Wartość brutto Producent 

1 Dreny THORAX do drenażu 
opłucnej  Ch22-Ch30 

 szt 150       

2 Dreny Kehra Ch10-24,  
dł. od 50cm 

 szt 200       

3 Cewnik do drenażu jamy otrzewnej 
z trokarem, rozmiar Ch10-Ch18 

 szt 300       

4 Cewnik do drenażu klatki 
piersiowej z wewnętrznym trokarem 
– rozmiar Ch20-32 

 szt 200       

5 Cewnik Pezzer – rozmiar Ch20-38  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 17 – Jednorazowe worki na wymioty  
Lp Nazwa Nazwa handlowa  

produktu oferowanego  
jm 

 
Ilość Cena 

jednost 
netto 

Cena 
jednostk  brutto 

Wartość 
netto 

Stawka  
VAT  

Wartość brutto Producent 

1 Jednorazowe worki na wymioty z 
mankietem usztywnionym 

 

 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) 

 

 
 Pakiet nr 18 – Tasiemki naczyniowe  

Lp Nazwa Nazwa handlowa  
produktu oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
Jednost    netto 

Cena 
jednostk  brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
 VAT  

Wartość brutto Producent 

1 Tasiemki do podwieszania naczyń – 
poliestrowe,  dł. 90-100cm 

 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 19 – Taśma urologiczna  

Lp Nazwa Nazwa handlowa 
produktu oferowanego 

jm 
 

Ilość Cena 
Jednost  netto 

Cena 
jednostk  brutto 

Wartość 
netto 

Stawka  
VAT 

Wartość brutto Producent  

1 Taśma do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania 
moczu u kobiet, wykonana z polipropylenu prasowanego 
termicznie o gramaturze 80g/m2, materiał jednorodny 
całkowicie niewchłanialny, dł.45 cm, szerokość 1 cm 

 szt 60        

 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 20 –  Łaty naczyniowe  

Lp Nazwa Nazwa handlowa 
 produktu oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
Jednost  netto 

Cena 
jednostk  brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
 VAT  

Wartość brutto Producent 

1 Łaty naczyniowe           
a) Łaty naczyniowe 08/75   szt 20       
b) Łaty naczyniowe 10/75  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 21 – Protezy naczyniowe    

Lp Nazwa Nazwa handlowa 
 produktu oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
Jednost   netto 

Cena 
jednostk  brutto 

Wartość 
netto 

Stawka  
VAT  

Wartość brutto Producent 

1 Protezy naczyniowe zbrojone -  
śr. 6mm, dł. 50cm 

 szt 12       

2 Protezy naczyniowe zbrojone -  
śr. 8mm, dł. 50cm 

 szt 12       

 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 22– Zgłębniki do żywienia dojelitowego     

Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 
oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
Jednost   netto 

Cena 
jednostk  brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Poliuretanowy zgłębnik BENGMARK do 
żywienia dojelitowego (PUR), rozm. Ch10/145 

 szt 20       

2 Poliuretanowy zgłębnik do żywienia 
dojelitowego (PUR), rozm. Ch10/110 

 szt 20       

3 Zgłębnik PUR z prowadnicą z portem do 
odbarczania rozm. CH 14/110 

 szt 60       

 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 23  –  Taśma falista – sączki do drenażu ran 
 

 Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 
oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
Jednost   netto 

Cena 
jednostk  brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT  

Wartość brutto Producent 

 1 Taśma falista – sączki do drenażu zainfekowanych ran 
z agrafką, długość drenu 400mm, szerokość 30mm 

 szt 400       

        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 24 – Podkłady higieniczne  
 Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 

oferowanego  
jm 

 
Ilość Cena 

Jednost   netto 
Cena 

jednostk  brutto 
Wartość 

netto 
Stawka  
VAT  

Wartość brutto Producent  

 1 Podkłady higieniczne celulozowe  
2 – warstwowe gr. min. 22g/m2, 

szer. 60cm x 80mb (dzielona na listki 0,5mb) 

 op. 1 000        

 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) 

 
 

 

 
 

 
 



 Pakiet nr 25 – Kaniula dotętnicza 
 Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 

oferowanego  
jm 

 
Ilość Cena 

Jednost  netto 
Cena 

jednostk  brutto 
Wartość 

netto 
Stawka  
VAT  

Wartość brutto Producent  

 1 Kaniula dotętnicza typu wenflon  
20G/1,10mmx45mm 

 szt 600        

 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 –  Rurki tracheostomijne z polietylenu 
 Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 

oferowanego  
jm 

 
Ilość Cena 

Jednost   netto 
Cena 

jednostk  brutto 
Wartość 

netto 
Stawka 
VAT  

Wartość brutto Producent 

 1 Rurka tracheostomijna nr 7 IV  
(śr.11mm) S (70mm) A (bez otworu) 

 szt 8       

 2 Rurka tracheostomijna nr 7 II  
(śr.10,5mm) L (90mm) A (bez otworu) 

 szt 8       

 3 Rurka tracheostomijna nr 7 II  
(śr.10,5mm) LL (130mm) A (bez otworu) 

 szt 4       

 4 Rurka tracheostomijna nr 8 II  
(śr.12,0mm) S (75mm) A (bez otworu) 

 szt 8       

 5 Rurka tracheostomijna nr 8 II  
(śr. 11,80mm) L (90mm) A (bez otworu) 

 szt 8       

 6 Rurka tracheostomijna nr 8 IV 
(śr. 11,5mm) LL (130mm) A (bez otworu) 

 szt 4       

 7 Rurka tracheostomijna nr 9 II  
(śr. 12,0mm) S (90mm) A (bez otworu) 

 szt 8       

 8 Rurka tracheostomijna nr 9 II  
(śr.12mm) L (90mm) A (bez otworu) 

 szt 8       

 9 Rurka tracheostomijna nr 9 II  
(śr.12mm) LL (130mm) A (bez otworu) 

 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) 

 

  
 

 
 Pakiet nr 27 – Maski krtaniowe  

 Lp Nazwa Nazwa handlowa 
produktu oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
jednost  netto 

Cena 
jednostk  brutto 

Wartość 
netto 

Stawka  
VAT  

Wartość brutto Producent  

 1 Maska krtaniowa j.u. - waga pacjenta 20-30kg  szt 20        
 2 Maska krtaniowa j.u. - waga pacjenta 30-50kg  szt 40        
 3 Maska krtaniowa j.u. - waga pacjenta 50-70kg  szt 60        
 4 Maska krtaniowa j.u. - waga pacjenta powyżej 70kg 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 28 –  Zestawy do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu 
 Lp Nazwa Nazwa handlowa 

 produktu oferowanego  
jm 

 
Ilość Cena 

Jednost  netto 
Cena 

jednostk  brutto 
Wartość 

netto 
Stawka  
VAT  

Wartość brutto Producent  

 1 

 
 

Jednorazowy, sterylny zestaw do automatycznego wstrzykiwacza 
kontrastu Stellant CT D – komplet, na który składają się dwa 
oddzielnie pakowane zestawy w tym: 

A: 
*   1 x wkład o pojemności 200ml 
*   1 x łącznik niskociśnieniowy o dł. 150cm, z jedną antyzwrotną, z 
trójnikiem Y, gdzie długość ramion trójnika Y jest odpowiednio;  
dla odgałęzienia po stronie kontrastu – 10cm i dla odgałęzienia po 
stronie roztworu NaCl - 25cm 
*    złącze szybkiego napełniania typu „J” 
B: 

*  1 x wkład o pojemności 200ml 
*  1 x ostrze typu „Spike” 

*  1 x złącze szybkiego napełnienia typu „J” 

  
 

kpl 

 
 

4 000 

       

 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) 

 

 Pakiet nr 29 – Pieluchomajtki   
 Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 

oferowanego  
jm 

 
Ilość Cena 

Jednost  netto 
Cena 

jednostk  brutto 
Wartość 

netto 
Stawka 
 VAT  

Wartość brutto Producent  

 1 Pieluchomajtki  dl;a dorosłych – duże (70-90kg) 
z bocznymi falbankami zabezpieczającymi i 
zapięciem umożliwiającymi wielokrotne mocowanie 

 szt 80 000        

 2 Podkłady chłonne higieniczne z wkładką chłonną  
60x 60cm (+/- 5cm) 

 szt 3 000        

 4 Podkład chłonne higieniczne z wkładką chłonną 
90x60 cm (+/-5 cm) 

 szt 500        

 5 Podkład chłonny 100x180 cm  (+/-10 cm)  szt 300        
 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 30 – Obwód oddechowy do respiratora   
 Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 

oferowanego  
jm 

 
Ilość Cena 

Jednost  netto 
Cena 

jednostk  brutto 
Wartość 

netto 
Stawka  
VAT  

Wartość brutto Producent  

 1 Obwód oddechowy do respiratora PHILIPS 
TRILOGY 202 

 op 150        

 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 31 – Wskaźniki wieloparametrowe, testy, taśmy do stylizatora  
 Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 

oferowanego  
jm 

 
Ilość Cena 

Jednost   netto 
Cena 

jednostk  brutto 
Wartość 

netto 
Stawka  
VAT  

Wartość brutto Producent  

 1 Wskaźniki wieloparametrowe do kontroli procesu 
sterylizacji tlenkiem etylenu MVI-E2 250 
pasków/500 wskaźników  

 

 
 

 
op 

 
  160 

       

 2 Wskaźniki wieloparametrowe do kontroli procesu 
sterylizacji parą wodną MVI-S-134oC/3,5min, 
121oC/8min 240 pasków/480 wskaźników  

  
op 

 
800 

       

 3 Weryfikacja parametru procesu – wskaźniki 
emulacyjne TST – sterylizacja parowa – klasa 6 
– 134oC/7min, 121oC/20mi – 200szt-
samoprzylepne 

  
op 

 
  35 

       

 4 Kontrola wsadu – Load Check PCD –
wskaźniki w technologii klasy 6 – 134oC/7min, 
121oC/20mi – 400szt + PCD 

  
op 

 
 6 

       



 5 Taśmy ze wskaźnikiem – sterylizacja parowa –
19mm/50m, wzmocniona – 1 rolka 

  
szt 

 
600 

       

 6 Taśma neutralna 19mm/50m – wzmocniona – 

 1 rolka 

 szt    1000        

 7 Plomby do kontenerów ze wskaźnikiem 
procesu sterylizacji parowej – niebieskie -
100szt 

  
op 

 
8 

       

 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 32 – pojemniki do dozowników tlenowych  
 Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 

oferowanego  
jm 

 
Ilość Cena 

Jednost  netto 
Cena 

jednostk  brutto 
Wartość 

netto 
Stawka 
 VAT  

Wartość brutto Producent  

 1 Pojemniki j.u. ze sterylną zawartością do 
inhalacji do dozowników tlenowych firmy 
Technologie Medical – model 002 

         

 a) pojemność 400-500ml  szt 1 600        
 b)  pojemność 600-650ml  szt    600        
 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  33 –  Zestaw do wkłucia centralnego  
 Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego 
jm 

 
Ilość Cena 

Jednost  netto 
Cena 

jednostk  brutto 
Wartość 

netto 
Stawka  
VAT  

Wartość brutto Producent  

 1 Zestaw powinien zawierać co najmniej: 
gaziki / tampony do mycia pola - (6szt) 
kompresy / gaziki 7,5 x 7,5 -   (6szt) 
narzędzie do mycia - (1szt) 
strzykawka (perforowana 5ml) 
igła do nabrania leku – (1szt) 
igła do znieczuleń – (1szt) 
imadło do szycia – (1szt) 
skalpel / nożyk – (1szt) 
opatrunek – (1szt) 
serweta min. 45cm x 75cm – (1szt) 
serweta z otworami min. 45cm x 75cm - (1szt) 

  

 
 

 
op 

 

 
 

 
1 400 

       

 2 Zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego – skład 
zestawu: 
* 1 para rękawiczek nitrylowych M 
* 1szt serweta włókninowa 45x72cm 

* 1 kleszczyki plastikowe 14cm 
* 5szt kompres z gazy bawełnianej 7,5x 7,5cm 

* 4szt tampon z gazy bawełnianej (tupfer) wielkość 
śliwki 
* 1szt pęseta plastikowa 12,5cm 

*1szt serweta włókninowa 60x60cm z centralnym 
otworem  z rozcięciem (barierowa) 
* 1szt żel poślizgowy w saszetce 2,7g 

*1szt strzykawki z wodą destylowaną i gliceryną 10ml 
*opakowanie tacka typu blister z wgłębieniem na płyny  
 

  
 
 
 
 
 

op 

 
 
 
 
 
 

1 000 

       

 3 Zestaw do zmiany opatrunku – skład zestawu:  
*1szt pęseta plastikowa zielona 12,5cm 
*1szt pęseta plastikowa niebieska 12,5cm 
*6szt tampon z gazy bawełnianej (tupfer) wielkości śliwki 

  
op 

 
3 400 

       

 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 34 – Proktoskop operacyjny   

 Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 
oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
Jednost  netto 

Cena 
jednostk  brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
 VAT  

Wartość brutto Producent  

 1 Proktoskop operacyjny sterylny, 
jednorazowego użytku –  
do metody RFITT posiadający zamknięte 
kuliste zakończenie, dł. 90mm Ø32mm  

  
op 

 
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  35 – Opaski identyfikacyjne do drukarki ZEBRA HC100 

   Nazwa Nazwa handlowa 
 produktu oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
Jednost  netto 

Cena 
jednostk  brutto 

Wartość 
netto 

Stawka  
VAT  

Wartość brutto Producent  

 1 Opaski dla dorosłych 25x279 w kasetach 
(kaseta 200szt) 

 szt 300        

 2 Opaski dla dzieci 25x178 w kasetach  
(kaseta 300szt) 

 szt 14        

 Razem:            
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 Pakiet nr 36 – Prowadnica j.u.  Typu Ultra-Pro II 
 Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 

oferowanego  
jm 

 
Ilość Cena 

Jednost  netto 
Cena 

jednostk  brutto 
Wartość 

netto 
Stawka 
 VAT  

Wartość brutto Producent  

 1  Prowadnica przeznaczona do przystawek 
biopsyjnych typu Ultra-Pro II. Zestaw 
powinien zawierać pełną gamę kanałów 
roboczych z wyraźnym oznaczeniem 
rozmiaru 8,5Fr, 14-23 GA. Uchwyt z funkcją 
„guick-release” winien pozwolić odejść 
prowadnicy od narzędzia bez konieczności 
ponownego przeprowadzenia go przez kanał 
roboczy.  
Skład kompletu: sterylne prowadnice, osłona 
składana  teleskopowo typu CIV-Flex (3D) 
14x91,5 cm, żelu oraz elastycznych opasek.     
Op=24 sztuki 

  
 

op 

 
 

5 

       

             
 

 
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 – Retraktory i protektory 

Lp Nazwa Nazwa handlowa  
produktu oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
Jednost  netto 

Cena 
jednostk  brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
 VAT  

Wartość brutto Producent 

1 Retraktor i protektor do ran składający się z dwóch 
pierścieni: sztywnego pojedynczego pierścienia 
głównego oraz elastycznego pierścienia dolnego; 
połączonych rękawem. Produkt bez zawartości 
naturalnego latexu oraz ftalonów. Długość linii 
cięcia 5-9 cm (rozmiar M); retraktor dostępny 
również w wersji z gumową nakładką z otworem 
na trokar, zaopatrzony w uszczelkę trzymającą 
odmę. Opakowanie = 5 sztuk 

 op 15       

2 Retraktor i protektor do ran składający się z dwóch 
pierścieni: sztywnego pojedynczego pierścienia 
głównego oraz elastycznego pierścienia dolnego; 
połączonych rękawem. Długość linii cięcia 9-14 
cm (rozmiar L): retraktor dostępny również w 
wersji z elastycznym pierścieniem górnym 
składającym się z dwóch obręczy połączonych 
rowkiem oraz elastycznego pierścienia dolnego. 
Opakowanie-=5 sztuk 

 op 15       
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3 Retraktor i protektor do ran składający się z dwóch 
pierścieni: sztywnego  pierścienia głównego oraz 
elastycznego pierścienia dolnego; połączonych 
rękawem. Długość linii cięcia 11-17 cm (rozmiar 
XL): retraktor dostępny również w wersji z 
elastycznym pierścieniem górnym składającym się 
z dwóch obręczy połączonych rowkiem oraz 
elastycznego pierścienia dolnego. Opakowanie=5 
sztuk 

 op 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 
 wraz z pieczątką imienną) 

 

Pakiet 38– Retraktory 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego  
jm 

 
Ilość Cena 

Jednost netto 
Cena 

jednostk  brutto 
Wartość 

netto 
Stawka  
VAT  

Wartość brutto Producent 

1 Retraktory narządów miękkich - sterylny 
 dł. 45cm chłonność 200ml  szt. 40       

 dł. 25cm chłonność 100ml  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) 
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Pakiet 39 – Papier do EKG EDAN 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego  
jm 

 
Ilość Cena 

Jednost netto 
Cena 

jednostk  brutto 
Wartość 

netto 
Stawka 
 VAT  

Wartość brutto Producent 

1 Papier do EKG EDAN SE 601B  
110mm x 140mm x ok. 30m 

 szt. 500       

                                                                                                                                                             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 40 – Cewniki Foley’a 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego 
jm 

 
Ilość Cena 

Jednost netto 
Cena 

jednostk  brutto 
Wartość 

netto 
Stawka 
 VAT 

Wartość brutto Producent 

1 Cewnik operacyjny Foleya z dużym balonem 
uszczelniającym 50-80ml     rozmiar: CH 16-26, 
cewnik ma posiadać 4 otwory. 

 szt 500 
      

                                                                                                                                                              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 41– Zbiornik na wydzieliny z drzewa oskrzelowego    
 Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 

oferowanego  
jm 

 
Ilość Cena 

Jednost netto 
Cena 

jednostk  brutto 
Wartość 

netto 
Stawka 
 VAT  

Wartość brutto Producent 

 1  Zbiornik na wydzieliny z drzewa 
oskrzelowego do stosowania z 
bronchoskopoem -  poj  70-80 ml  

 szt 500       

 Razem:                               

 
 

Pakiet 42– Elektrody igłowe 

 Lp Nazwa Nazwa handlowa 
produktu oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
Jednost netto 

Cena 
jednostk  brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT  

Wartość brutto Producent 

 1 Jednorazowe koncentryczne elektrody igłowe 
EMG 25x0,30mm  (1op/25szt) 

 Op. 5       

 2 Jednorazowe koncentryczne elektrody igłowe 
EMG 37x0,45mm  (1op/25szt) 

 Op. 5       

Aparat EMG Sierra Wave  ELMICO  Razem:                                 

 

Pakiet  43– łyżki do laryngoskopu j/u 

 Lp Nazwa Nazwa handlowa 
 produktu oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
Jednost netto 

Cena 
jednostk  brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT  

Wartość brutto Producent 

 1 łyżka jednorazowego użytku typu Macintosh do 
laryngoskopu, plastikowe nr2,3,4 

 Szt. 3000 
 

     

 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 44 – Sprzęt j.u. - urządzenie do podciśnieniowej terapii leczenia ran typ INFO V.A.C  

 Lp Nazwa Nazwa handlowa 
produktu oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
Jednost netto 

Cena 
jednostk  brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent  

 1 Jednorazowy zbiornik poj. 500ml  szt 300        
 2 Zestaw opatrunkowy wymiar 10x7,5x3,2cm  szt    100        
 3 Zestaw opatrunkowy 

 wymiar 18x12,5 x 3,2cm 

 szt 200        

 4 Zestaw opatrunkowy wymiar 26x15x3,2cm  szt 200        
 5 Zestaw opatrunkowy brzuszny o składzie: 

opatrunek piankowy z poliuretanu w 
rozmiarze 38x25x1,6 cm-2 szt: folia ochronna 
do zabezpieczenia organów o średnicy65 cm 
z kieszeniami aplikacyjnymi – 1 szt, dren do 
połączenia opatrunku z pojemnikiem z 
dodatkową drogą wykrywania podciśnienia 
zakończony z jednej strony szybko-złączką a 
z drugiej podkładką z folią samoprzylepną -
szt 1: folia samoprzylepna okluzyjna 
20x30cm – 6 szt 

 zest 5        

 6 Silikonowa warstwa kontaktowa do 
bezbolesnej zmiany opatrunku, zapobiega 
wrastaniu tkanki ziarninowej w gąbkę, może 
pozostawać w ranie do 7 dni w rozmiarze 
7,5x10 cm (+/- 0,5 cm) 

 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 45– Prowadnice  sterylne do trudnych intubacji typu BOUGIE 

 Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 
oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
Jednost netto 

Cena 
jednostk  brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT  

Wartość brutto Producent 

 1 Prowadnica śr. 5mm/ dł. 800mm  szt 400       
 2 Prowadnica sr. 3,3mm/dł .600 mm  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 46– Pokrowce na łóżko szpitalne j/u 

 Lp Nazwa Nazwa handlowa 
produktu oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
Jednost netto 

Cena 
jednostk  brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT  

Wartość brutto Producent 

 1 Pokrowce na łóżko szpitalne z bezbarwnej folii 
LDPE gr. ok 0,02mikrona. Wymiar 
320x100x50cm. Wymiar powinien pozwalać na 
zakrycie całego łóżka wraz z jego poręczami i 
pościelą. 

 szt 4 000       

            
 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 47– Sterylny układ oddechowy do respiratora OZIRIS  2 

 Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 
oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
Jednost netto 

Cena 
jednostk  brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT  

Wartość brutto Producent 

 1 Jednorazowy układ oddechowy z zastawką 
wydechową do respiratora Osiris 2, 
jednoramienny, długość min.180 cm, średnica 
20mm, min. 3 punkty mocowania lini sterującej 
zastawką, dodatkowy port umożliwiający 
pomiar kapnometrii, niezawierający lateksu, 
pakowany pojedyńczo, data produkcji oraz 
oznakowania CE na opakowaniu, opakowanie 
umożliwiające wizualną inspekcję układy przed 
otwarciem. 

 szt 80       

            
 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) 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 


