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załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/29/2019 - formularz cenowy przedmiotu zamówienia 

 
FORMULARZ CENOWY 
 
Pakiet nr 1 – Meble  
(Wykonanie mebli z płyty meblowej obustronnie laminowanej #18 mm) 
 

L.p Opis przedmiotu 
zamówienia 

Wymiary  
Wys. szer.gł. 

J.m Ilość Cena jednostkowa netto Cena 
jednostkowa 

brutto 

Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto Producent/na
zwa/model 

1 Szafa wnękowa 
dzielona na dwie 
części, kolor płyty 
Kronospan 0244 
(niebieski) 

260x 108x60 Szt 1       

2 Szafka wisząca 
otwierana do góry, 
podnośnik gazowy, 
kolor płyty Kronospan 
0244 (niebieski) 

40x80x30 Szt 2       

3 Szafka wisząca 
otwierana do góry, 
podnośnik gazowy, 
kolor płyty Kronospan 
0244 (niebieski 

40x60x30 Szt 1       

4 Szafka wisząca 
otwierana do góry, 
podnośnik gazowy, 
kolor płyty Kronospan 
0244 (niebieski 

40x40x30 Szt 1       

5 Komoda, składająca 
się z dwóch szafek, z 
drzwiami 

110x160x40 Szt 1       
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( 110x80x40x2) kolor 
płyty Kronospan 0112 
(jasny szary) 

6 Szafka kuchenna z 
drzwiami i szufladą na 
sztućce kolor płyty 
Kronospan 171 (grafit) 

90x42x60 Szt 1       

7 Szafka wisząca z 
ociekarką, kolor płyty 
Kronospan Korpus 171 
(grafit), fronty 5981 
(beżowy) 

72x80x30 Szt 1       

8 Szafka wisząca kolor 
płyty Kronospan 
Korpus 171 (grafit), 
fronty 5981 ( beżowy) 

72x50x30 Szt 1       

9 Szafka wisząca, kolor 
płyty Kronospan 
Korpus 171 (grafit), 
fronty 5981 ( beżowy) 

72x42x30 Szt 1       

10 Szafka wisząca 
otwierana do góry, 
podnośnik gazowy, 
kolor płyty Kronospan 
Korpus 171 (grafit), 
fronty 5981 (beżowy) 

40x63x30 Szt 2       

11 Regał z półkami, kolor 
płyty Kronospan 0112 
(jasny szary) 

200x100x45 Szt 2       

12 Regał z półkami, kolor 
płyty Kronospan 0112 
(jasny szary) 

200x104x45 Szt 2       
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13 Półka wisząca, otwarta 
Kronospan 0112 
( jasny szary) 

30x140x30 Szt 2       

14 Drzwi do szafy 0112 
(jasny szary) 

175x39 Szt 2       

15 Narożnik tapicerowany 
(kolor grafit) 

190x210 Szt 2       

16 Krzesła, zmywalne 
(jasny popiel) 

- Szt 10       

 Razem     

 
UWAGA: Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania mebli winien zmierzyć dokładne rozmiary mebli u zamawiającego oraz poczynić uzgodnienia 
techniczne oraz kolorystyczne. Opis w specyfikacji wykonany jest w celu złożenia poprawnej oferty. 

 

 
………., DNIA…........................................................ 

          (podpis osoby – osób uprawnionych 
            do składania oświadczeń woli 
              wraz z pieczątką imienną) 
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Pakiet nr 2 – Kontenery-wanienki do dezynfekcji 
 

Lp 
Opis przedmiotu zamówie-
nia 

Opis techniczny J.m. Ilość 
Cena jed-
nostkowa 

netto 

Cena jednost-
kowa brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT 

Wartość 
brutto 

Producent/na-
zwa/ model 

1. 
Wanna do dezynfekcji na-
rzędzi z ociekaczem 5 l 
zwykła 

Wanna 5 l wykonana z polimeru. Produkt 
składający się z: Pojemnika głównego 
służącego do umieszczania w nim 
płynów. Sita jako elementu 
perforowanego, umożliwiającego 
bezproblemowe wyciągnie narzędzi z 
płynu dezynfekującego. Płyty 
pozwalającej na idealne odsączenie 
narzędzi bez utraty środków 
dezynfekujących. Pokrywki 
zapobiegającej parowaniu. Wanna nie 
powinna wchodzić w reakcję z płynami 
dezynfekującymi. Max temperatura 
dezynfekcji 75°C. 
Wymiary: 
Rozmiar zewnętrzny [mm] 
395 x 260 x 155 (+/- 2 mm) 
Rozmiar wewnętrzny [mm] 
320 x 220 x 125 (+/- 2 mm) 
Rozmiar wewnętrzny sita [mm] 
260 x 200 x 120 (+/- 2 mm) 
Wymagane dokumenty: Certyfikaty: CE, 
ISO 

szt 6       

2. 
Wanna do dezynfekcji na-
rzędzi z ociekaczem 10 l 
zwykła 

Wanna 10 l wykonana z polimeru. 
Produkt składający się z: Pojemnika 
głównego służącego do umieszczania w 
nim płynów. Sita jako elementu 
perforowanego, umożliwiającego 
bezproblemowe wyciągnie narzędzi z 
płynu dezynfekującego. Płyty 

szt 6             
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pozwalającej na idealne odsączenie 
narzędzi bez utraty środków 
dezynfekujących. Pokrywki 
zapobiegającej parowaniu. Wanna nie 
powinna wchodzić w reakcję z płynami 
dezynfekującymi. Max temperatura 
dezynfekcji 75°C. 
Wymiary: 
Rozmiar zewnętrzny [mm] 
496 x 328 x 195 (+/- 2 mm) 
Rozmiar wewnętrzny [mm] 
400 x 270 x 160 (+/- 2 mm) 
Rozmiar wewnętrzny sita [mm] 
325 x 250 x 155 (+/- 2 mm) 
Wymagane dokumenty: Certyfikaty: CE, 
ISO 

3. 
Wanna do dezynfekcji na-
rzędzi z ociekaczem 10 l 
endoskopowa 

Wanna 10 l (endoskopowa) do długich 
instrumentów wykonana z polimeru. 
Produkt składa się z : Pojemnika 
głównego służącego do umieszczania w 
nim płynów. Sita jako elementu 
perforowanego, umożliwiającego 
bezproblemowe wyciągnie narzędzi z 
płynu dezynfekującego. Płyty 
pozwalającej na idealne odsączenie 
narzędzi bez utraty środków 
dezynfekujących. Pokrywki 
zapobiegającej parowaniu. Wanna nie 
powinna wchodzić w reakcję z płynami 
dezynfekującymi. Max temperatura 
dezynfekcji 75°C. 
Wymiary: 
Rozmiar zewnętrzny [mm] 
840 x 235 x 155 (+/- 2 mm) 
Rozmiar wewnętrzny [mm] 
765 x 185 x 125 (+/- 2 mm) 
Rozmiar wewnętrzny sita [mm] 

szt 5       
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700 x 175 x 110 (+/- 2 mm) 
Wymagane dokumenty: Certyfikaty: CE, 
ISO 

4. 
Wanna do dezynfekcji na-
rzędzi z ociekaczem 16 l 
zwykła 

Wanna 16 l. Wykonana ze specjalnego 
tworzywa sztucznego odpornego na 
wpływ związków chemicznych zawar-
tych w preparatach myjących i dezynfek-
cyjnych oraz temperaturę do 70°C. Ze-
staw składa się z: Wanienki z podziałką 
wewnątrz oraz uchwytami ułatwiającymi 
przenoszenie (PP). Szczelnej pokrywki 
zabezpieczającej przed parowaniem pre-
paratu z wanienki (PVC). Perforowanego 
sita ułatwiającego wyjmowanie i płukanie 
narzędzi, ograniczające kontakt personelu 
z roztworem środka (PP). Nakładki doci-
skającej umożliwiającej całkowite zanu-
rzenie narzędzi w roztworze (PP) 

szt  5       

RAZEM:         
 
 
 
 
………., DNIA…........................................................ 

          (podpis osoby – osób uprawnionych 
            do składania oświadczeń woli 
              wraz z pieczątką imienną 
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Pakiet nr 3 – Lodówki 

Lp Nazwa  
Wymiary 

Wys.szer.gł 
J.m. Ilość 

Cena jednost-
kowa netto 

Cena jed-
nostkowa 

brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT 

Wartość 
brutto 

Producent/na-
zwa/ model 

1. 

Lodówka kolor srebrny, klasa 
energetyczna A+, bez szronowa 
No-Frost, zmiana kierunku 
otwierania drzwi – tak 
gwarancja min. 24 miesiące, 
pojemność: 
chłodziarka 160l (+/- 5) 
zamrażarka 70L (+/- 5) 

Wysokość 170 (+/- 5cm) 
Szerokość 55 (+/- 2 cm) 
Głębokość 58 (+/- 2 cm) 

szt 1             

2. 

Lodówka kolor biały, pojem-
ność ok. 90L  
(+/- 5 ), klasa energetyczna A+, 
zmiana kierunku otwierania 
drzwi – tak, gwarancja min. 24 
miesiące 

Wysokość 84  (+/- 1 cm) 
Szerokość 50 (+/- 2 cm) 
Głębokość 50 (+/- 2 cm) 

szt 1       

RAZEM:         
 
………., DNIA…........................................................ 

          (podpis osoby – osób uprawnionych 
            do składania oświadczeń woli 
              wraz z pieczątką imienną 
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Pakiet nr 4 – Koszyki do dezynfekcji 

Lp Nazwa  
Wymiary 

Wys.szer.gł 
[mm] 

J.m. Ilość 
Cena jednost-

kowa netto 

Cena jed-
nostkowa 

brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT 

Wartość 
brutto 

Producent/na-
zwa/ model 

1. 
Koszyk siatkowy z drobnym 
oczkiem  
2 x 2 mm 

40x40x20  
Szt 2             

2. 
Koszyk siatkowy z drobnym 
oczkiem  
2 x 2 mm 

80x40x40 Szt 2       

3. 
Koszyk siatkowy z drobnym 
oczkiem  
2 x 2 mm 

120x120x60 
 

Szt 2       

4. Koszyk siatkowy bez pokrywy 255x250x50 Szt 5       
5. Koszyk siatkowy bez pokrywy 255x250x70 Szt 3       
6. Koszyk siatkowy bez pokrywy 267x125x50 Szt 5       
7. Koszyk siatkowy bez pokrywy 460x80x52 Szt 2       

RAZEM:         
 
………., DNIA…........................................................ 

          (podpis osoby – osób uprawnionych 
            do składania oświadczeń woli 
              wraz z pieczątką imienną 
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Pakiet nr 5 – Regały magazynowe 

Lp Opis przedmiotu zamówienia 

 
Wymiary 

Wys.szer.gł 
 

J.m. Ilość 
Cena jednost-

kowa netto 

Cena jed-
nostkowa 

brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT 

Wartość 
brutto 

Producent/na-
zwa/ model 

1. 

Regał magazynowy metalowy – 
malowany farbą proszkową, ko-
lor popielaty, 4-półkowy, min. 
obciążenia półki 60 kg 

200x90x50 szt 10             

RAZEM:         
 
………., DNIA…........................................................ 

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

 

Pakiet nr 6 – Sprzęt medyczny-różne 

Lp Opis przedmiotu zamówienia Opis techniczny J.m. Ilość 
Cena jednost-

kowa netto 

Cena jed-
nostkowa 

brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT 

Wartość 
brutto 

Producent/na-
zwa/ model 

1. Półka zwykła ze stali kwasowej 

Półka nadblatowa 570x250x135 mm 
(+/- 10 mm) 
Wykonanie: ze stali kwasoodpornej gat. 
0H18N9 

szt 10             

2. Kosz na dreny i cewniki 

Kosz na cewniki PC-04 mocowany do 
uchwytu szynowego uniwersalnego 
USU-01. 
Wykonanie: 
- USU 01 anodowane aluminium, 
wymiary [mm]: 54 x 35 (wys x szer), 
śruba dociskowa M6 x 25 mm, 
pasujący na szyny 10 x 25 mm 

szt 5       
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EUROSTANDARD oraz 10 x 30 mm 
MODUR 
- koszyk drut ze stali kwasoodpornej 
gat. 0H18N9, średnica drutu 2 mm, 
wymiary koszyka: 115 x 115 x 500 (+/- 
5 mm ), obciążenie 2 kg 

3. 
Stelaż – wózek na odpady me-
dyczne 

Wózek na odpady lub brudna bieliznę – 
pojemność worka 60-801. Wykonanie 
w całości ze stali kwasoodpornej gat. 
0H18N9, obręcz wyposażona w klipsy 
zaciskowe zabezpieczające przed 
zsunięciem się worka, wyposażony w 
koła w obudowie stalowej ocynkowanej 
o średnicy 50 mm, w tym dwa z 
blokada. Wymiary całkowite: 350x 390 
x 680 mm. 

szt 5       

4. 
Szafa medyczna  
2-drzwiowa ze schowkiem 

Szafa medyczna 2-drzwiowa o 
wymiarach (szer. x gł. x wys)  
80 x 43,5 x 180 (+/- 5 cm). Korpus 
metalowej szafy lekarskiej wykonany z 
blachy gr. 0,8 mm. Podzielona na dwie 
części z drzwiami przeszklonymi i 
pełnymi. Posiadająca w części 
przeszklonej minimum 3 regulowane 
szklane półki, wykonane z szyby 
bezpiecznej hartowanej o gr 6 mm, 
osadzone w środku komory na profilach 
perforowanych pozwalających na 
regulowanie wysokości półki co 25 
mm . Drzwi przeszklone skrzydłowe 
zamykane zamkiem kluczowym z 
pokrętłem, z min. 3-punktowym 
systemem ryglowania posiadające 
profil wzmacniający przeszklenie w 
drzwiach z szyby bezpiecznej klejonej 
o gr. min. 4,2 mm. Komora z drzwiami 
pełnymi  

szt 5       
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( wys. x szer. x gł.) 495 x 750 x 395 
mm, drzwi skrzydłowe komory, 
metalowe, pełne, zamykane zamkiem 
kluczowym z pokrętłem, z 3-
punktowym systemem ryglowania 
posiadająca 1 regulowaną półkę co 25 
mm,  z szyby bezpiecznej hartowanej o 
gr. 6 mm. Kolor RAL 7035 
 

5. 
Szafa z ławeczką 
 

2-segmentowa metalowa szafa 
ubraniowa pokryta farbą proszkową. 
Korpus i drzwi szary w kolorze 
jasnoszarym RAL 7035. Drzwi 
wyposażone w wywietrzniki. Każda z 
kolumn powinna posiadać w środku 
dodatkowy podział na czystą i brudna 
odzież. W każdym segmencie powinna 
być półka oraz drążek z haczykami na 
ubrania. Szafka zamykana zamkiem 
kluczykowym. Waga: 41 kg. 
 Wymiary: (szer. x gł. x wys.) 
80 x 49 x 180 
Ławeczka z listwami pod szafkę na 
metalowym stelażu o  wymiarach 80 x 
80 x 35, przystosowanym do 
postawienia na nim szafy. Szafa 
dokręcana jest do stelaża za pomocą 
śrub. Ławeczka wyposażona jest w 
stopki ułatwiające wypoziomowanie. 

szt 3       

6. Lupa podświetlana 
Średnica min. 80 mm, o powiększeniu 
min. 3-krotnym 
 

szt 2       

RAZEM:         
 
………., DNIA…........................................................ 

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

 

 

 

Pakiet nr 7 – Ubrania, obuwie operacyjne 

Lp Opis przedmiotu zamówienia Opis techniczny J.m. Ilość 
Cena jednost-

kowa netto 

Cena jed-
nostkowa 

brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT 

Wartość 
brutto 

Producent/na-
zwa/ model 

1. 

Ubrania: 
Damskie rozm. 
 S - L 
Męskie rozm.  
 L - XXXL 

Ubranie chirurgiczne wielokrotnego 
użytku wykonane z tkaniny 
bawełniano-poliestrowej, o minimalnej 
zawartości bawełny 48% i gramaturze 
maksimum 130 g/m2. Ubranie 
wykonane z tkaniny zgodnej z normą 
PN-EN 13795 z uwzględnieniem 
późniejszych zmian. Bluza z krótkim 
rękawem, luźna, z dekoltem w szpic, 
wkładana przez głowę, z przodu odcięty 
karczek pod którym jest kieszeń z lewej 
strony. Kieszenie boczne na wysokości 
bioder, po bokach rozporki 
wzmocnione ryglami. 
Spodnie na gumkę, wiązane z przodu 
na troki. 
Wymagane dokumenty: 
Deklaracja zgodności CE 
Wpis lub zgłoszenie do Rejestru 
Wyrobów Medycznych 
Karta techniczna tkaniny 
potwierdzająca gramaturę i skład 
chemiczny 
Wyniki badań tkanin wykonane przez 
niezależną jednostkę badawczą, 

szt 210             
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potwierdzające parametry techniczne 
zgodnie z normą PN-EN 13795 w 
wymaganym zakresie 
Instrukcja użytkowania 
Temperatura prania 95°C 

2. 
Sukienka 
S - XL 

Ubranie chirurgiczne wielokrotnego 
użytku wykonane z tkaniny 
bawełniano-poliestrowej, o minimalnej 
zawartości bawełny 48% i gramaturze 
maksimum 130 g/m2. Ubranie 
wykonane z tkaniny zgodnej z normą 
PN-EN 13795 z uwzględnieniem 
późniejszych zmian. 
Sukienka z krótkim rękawem, prosta z 
dekoltem w szpic, dwie kieszenie na 
wysokości bioder, rozporki po bokach. 
Wymagane dokumenty: 
Deklaracja zgodności CE 
Wpis lub zgłoszenie do Rejestru 
Wyrobów Medycznych 
Karta techniczna tkaniny 
potwierdzająca gramaturę i skład 
chemiczny 
Wyniki badań tkanin wykonane przez 
niezależną jednostkę badawczą, 
potwierdzające parametry techniczne 
zgodnie z normą PN-EN 13795 w 
wymaganym zakresie 
Instrukcja użytkowania, Temperatura 
prania 95°C 
 

szt 70       

3. Obuwie operacyjne 

Damsko – męskie obuwie operacyjne. 
Antystatyczne wspomagające 
rozpraszanie zgromadzonych ładunków 
elektrostatycznych z możliwością 
sterylizacji w autoklawie w temp. 
135°C Obuwie powinno być wykonane 

szt 140       



SPZOZ/PN/29/2019                                                                              Strona 14 z 18 
 

w taki sposób by zapobiegać 
dostawaniu się płynów do środka buta. 
Oddychające. Obuwie powinno 
posiadać system redukcji wstrząsów 
wewnątrz buta. Obuwie 
antypoślizgowe. Możliwość prania w 
temp. 90°C. Wymienna wkładka, 
elastyczna, oddychająca, nadająca się 
do prania w temp. do 90°C oraz 
sterylizacji w autoklawie w temp. Do 
135°C. Obuwie powinno wykazywać 
odporność na detergenty, kwas 
mlekowy, ciecze (np. infiltracja kwi), 
chemikalia. 
Dostępne rozmiary od 35/36 – 47/48 
Wymagane dokumenty: 
CE Produkt zgodny z dyrektywą 
89/686/CEE 
EN ISO 20347: 2012 Środki ochrony 
indywidualnej – obuwie zawodowe, 
klasa II 
EN ISO 20347: 2012 (6.2.2.2) obuwie 
antystatyczne 
EN ISO 20347: 2012 (6.2.4) 
Pochłanianie energii na pięcie. Norma 
EN ISO 13287: 2013-04 Tarcie 
(antypoślizgowość) obuwia i 
powierzchni 
Kolor – do wyboru podczas zamówie-
nia 

RAZEM:         
 
………., DNIA…........................................................ 

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



SPZOZ/PN/29/2019                                                                              Strona 15 z 18 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Pakiet nr 8-Kosze do sterylizacji 

L.p Opis przedmiotu 
zamówienia 

Wymiary  
Wys. szer.dł. 

J.m Ilość Cena 
jednostkowa 

netto 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT Wartość 
brutto 

Producent/naz
wa/model 

1 Koszyk do sterylizacji 
optyk endoskopowych. 
Pojemność: 1 optyka 
endoskopowa 

59x64x610 (+/- 5 mm) Szt 2       

 Razem     

 
                ………., DNIA…........................................................ 

          (podpis osoby – osób uprawnionych 
            do składania oświadczeń woli 

              wraz z pieczątką imienną 
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Pakiet nr 9-Lodówka do przechowywania krwi 
 

L.p Opis przedmiotu 
zamówienia 

Opis techniczny. J.m Ilo
ść 

Cena 
jednostkowa 
netto 

Cena 
jednostkowa 
brutto 

Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto Producent/nazw
a/model 

1 Lodówka do 
przechowywania krwi i 
osocza 

Zgodnie z załącznikiem nr 
2 do SIWZ PAKIET NR 9 
OPIS PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

Szt. 1       

 Razem     

 
………., DNIA…........................................................ 

          (podpis osoby – osób uprawnionych 
            do składania oświadczeń woli 

              wraz z pieczątką imienną 
 
 
Pakiet nr 10-Zgrzewarka i podajnik 
 

L.p Opis przedmiotu 
zamówienia 

Opis techniczny. J.m Ilość Cena 
jednostkowa 
netto 

Cena 
jednostkowa 
brutto 

Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto Producent/nazw
a/model 

1 Zgrzewarka z kontrolą 
zgrzewu 

Zgodnie z załącznikiem nr 
2 do SIWZ PAKIET NR 
10 OPIS PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

Szt 1       
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2. Podajnik z gilotyną do 
cięcia rękawów 
papierowo – foliowych 

Zgodnie z załącznikiem nr 
2 do SIWZ PAKIET NR 
10 OPIS PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

Szt 1       

 Razem     

………., DNIA…........................................................ 
          (podpis osoby – osób uprawnionych 

            do składania oświadczeń woli 
              wraz z pieczątką imienną 

 
 
 
 
 
 
 
Pakiet nr 11-Pistolet parowy do mycia narzędzi  

L.p Opis przedmiotu 
zamówienia 

Opis techniczny. J.m Ilość Cena 
jednostkowa 
netto 

Cena 
jednostkowa 
brutto 

Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto Producent/nazw
a/model 

1 Pistolet parowy do 
mycia narzędzi 
chirurgicznych 

Zgodnie z załącznikiem nr 
2 do SIWZ PAKIET NR 
11 OPIS PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

Szt 1       

 Razem     

………., DNIA…........................................................ 
          (podpis osoby – osób uprawnionych 

            do składania oświadczeń woli 
              wraz z pieczątką imienną 
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Pakiet nr 12-Wózek anestezjologiczny I  

L.p Opis przedmiotu 
zamówienia 

Opis techniczny. J.m Ilość Cena 
jednostkowa 
netto 

Cena 
jednostkowa 
brutto 

Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto Producent/nazw
a/model 

1 Wózek 
anestezjologiczny 

Zgodnie z załącznikiem nr 
2 do SIWZ PAKIET NR 
12 OPIS PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

Szt 1       

 Razem     

………., DNIA…........................................................ 
          (podpis osoby – osób uprawnionych 

            do składania oświadczeń woli 
              wraz z pieczątką imienną 

 
 
Pakiet nr 13-Wózek anestezjologiczny II 

L.p Opis przedmiotu 
zamówienia 

Opis techniczny. J.m Ilość Cena 
jednostkowa 
netto 

Cena 
jednostkowa 
brutto 

Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto Producent/nazw
a/model 

1 Wózek 
anestezjologiczny 

Zgodnie z załącznikiem nr 
2 do SIWZ PAKIET NR 13 
OPIS PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

szt 2       

 Razem     

………., DNIA…........................................................ 
          (podpis osoby – osób uprawnionych 

            do składania oświadczeń woli 
              wraz z pieczątką imienną 

 


