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UWAGA:           

            

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano 

produkt, który widnieje w kolumnie nazwa „nazwa towaru”      

            

Pakiet nr 1  – opatrunki specjalistyczne            

Lp. Nazwa towaru 

Nazwa 

handlowa 

produktu 

oferowanego 

j. m. Ilość 

Cena 

Jednostek 

Netto 

Cena 

Jednostek 

Brutto 

Wartość 

netto 

Stawka 

VAT 

Wartość 

brutto 
Producent 

 

1 

Cienki półprzezroczysty opatrunek hydrokoloidowy, 
zawierający trzy koloidy w składzie do ran mało 
sączących, w fazie naskórkowania rozm. 10cmx10cm   sztuk 700           

2 

Cienki półprzezroczysty opatrunek hydrokoloidowy, 
zawierający trzy koloidy w składzie do ran mało 
sączących, w fazie naskórkowania rozm. 15cmx15cm   sztuk 500           

3 

Cienki półprzezroczysty opatrunek hydrokoloidowy, 
zawierający trzy koloidy w składzie do ran mało 
sączących, w fazie naskórkowania rozm. 7,5cmx7,5cm   sztuk 650           

4 

Opatrunek hydrokoloidowy w postaci żelu, do ran z 
martwicą suchą i rozpływną, wspomagający 
samooczyszczanie ran   sztuk 150           

5 
Opatrunek w formie pasty do ran głębokich z małym lub 
umiarkowanym wysiękiem, bez martwicy   sztuk 40           

6 

Opatrunek hydrokoloidowy, zawierający trzykoloidy w 
składzie, do ran mało lub umiarkowanie sączących 
rozm. 10cmx10cm   sztuk 2000           

7 

Opatrunek hydrokoloidowy, zawierający trzykoloidy w 
składzie, do ran mało lub umiarkowanie sączących 
rozm. 15cmx15cm   sztuk 1100           
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8 
Opatrunek w postaci paska, do ran wąskich, chłonący, z 
dodatkiem srebra jonowego 1,2% rozm. 2cmx45cm   sztuk 300           

9 
Opatrunek hydrożelowy z podłożem piankowym 
przylepny 12,5cm x 12,5cm x 10 sztuk   sztuk 500           

10 

Opatrunek chłonący , o zwiększonej chłonności, z 
dodatkiem srebra jonowego 1,2%, zwalczającego 
infekcję, do ran płytkich lub głębokich, zainfekowanych, 
sączących rozm. 10cmx10cm przylepny    sztuk 1700           

11 

Przylepny opatrunek piankowy na kość krzyżową z 
jonami srebra oraz wodoodporną warstwą zewnętrzną, 
wykonaną z półprzezroczystej błony poliuretanowej                               
rozmair 16-20mm x 20-22mm   sztuk 30           

12 

Opatrunek chłonący , o zwiększonej chłonności, z 
dodatkiem srebra jonowego 1,2%, zwalczającego 
infekcję, do ran płytkich lub głębokich, zainfekowanych, 
sączących rozm. 10cmx10cm  nie przylepny   sztuk 800           

        RAZEM:     

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który 

widnieje w kolumnie nazwa „nazwa towaru”     

            

  ....................... , dnia ................. .................................................................  

       

(podpis osoby-osób uprawnionych do 

składnia oświadczeń woli wraz z pieczątką 

imienną)  
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Pakiet nr 2  – opatrunek biologiczny do czyszczenia tkanek nekrotycznych    

Lp. Nazwa towaru 

Nazwa 

handlowa 

produktu 

oferowanego 

j. m. Ilość 

Cena 

Jednostek 

Netto 

Cena 

Jednostek 

Brutto 

Wartość 

netto 

Stawka 

VAT 

Wartość 

brutto 
Producent 

 

1 

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

  op. 35              

        RAZEM:     

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, 

który widnieje w kolumnie nazwa „nazwa towaru”     

            

            

  ....................... , dnia ................. .................................................................  

       

(podpis osoby-osób uprawnionych do składnia 

oświadczeń woli )  
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Pakiet nr 3  – opatrunek parafinowy z dodatkiem chlorheksydyny         

Lp. Nazwa towaru 

Nazwa 

handlowa 

produktu 

oferowaneg

o 

j. m. Ilość 

Cena 

Jednostek 

Netto 

Cena 

Jednostek 

Brutto 

Wartość 

netto 

Stawka 

VAT 

Wartoś

ć brutto 
Producent 

1 

Opatrunek jałowy, chłonny nasączony parafiną i 0,5% r-rem 

octanu chlorheksydyny, utrzymujacy odpowiedni stopień 

nawilżenia skóry, stosowany w leczeniu trudno gojących się ran                                        

rozmiar 10x 10cm x 10 sztuk 

  op 60             

2 

Opatrunek jałowy, chłonny nasączony parafiną i 0,5% r-rem 

octanu chlorheksydyny, utrzymujacy odpowiedni stopień 

nawilżenia skóry, stosowany w leczeniu trudno gojących się ran                                        

rozmiar 15x 20cm x 10 sztuk   op 80             

       0 
RAZEM
:    

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

w kolumnie nazwa „nazwa towaru”    

           

 

  ....................... , dnia ................. ................................................................. 

       

(podpis osoby-osób uprawnionych do 

składnia oświadczeń woli) 
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Pakiet nr 4  – hydroaktywny opatrunek, aktywowany płynem Ringera 

Lp. Nazwa towaru 

Nazwa 

handlowa 

produktu 

oferowaneg

o 

j. m. Ilość 

Cena 

Jednostek 

Netto 

Cena 

Jednostek 

Brutto 

Wartość 

netto 

Stawka 

VAT 

Wartoś

ć brutto 
Producent 

1 

Hydroaktywny opatrunek z mechanizmem płucząco absorcyjnym 

do ran niegojących się, zanieczyszczonych, aktywowany płynem 

Ringera, aktywny z jednej strony rozmiar 7,5cmx7,5cmx10sztuk 

  op 30             

2 

Hydroaktywny opatrunek z mechanizmem płucząco absorcyjnym 

do ran niegojących się, zanieczyszczonych, aktywowany płynem 

Ringera, aktywny z dwóch stron rozmiar 7,5cmx7,5cmx10 sztuk 
  op 10             

3 

Hydroaktywny opatrunek z mechanizmem płucząco absorcyjnym 

do ran niegojących się, zanieczyszczonych, aktywowany płynem 

Ringera, aktywny z jednej strony rozmiar 10cmx10cmx10sztuk 
 op 10       

       0 
RAZEM
:    

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

w kolumnie nazwa „nazwa towaru”    

           

 

  ....................... , dnia ................. ................................................................. 

       

(podpis osoby-osób uprawnionych do 

składnia oświadczeń woli) 
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Pakiet nr 5  – opaski gipsowe , podkłady pod gips          

Lp. Nazwa towaru 

Nazwa 

handlowa 

produktu 

oferowanego 

j. m. Ilość 

Cena 

Jednostek 

Netto 

Cena 

Jednostek 

Brutto 

Wartość 

netto 

Stawka 

VAT 

Wartość 

brutto 
Producent 

1 

Opaska z gipsu naturalnego nanoszona dwustronnie , 
szybkowiążąca 4 – 6 minut 10cm x 3m pakowana po 1 
sztuce , opakowanie chroniące przed wilgocią   sztuk 1200             

2 

Opaska z gipsu naturalnego nanoszona dwustronnie , 
szybkowiążąca 4 – 6 minut 12cm x 3m pakowana po 1 
sztuce , opakowanie chroniące przed wilgocią   sztuk 3000             

3 

Opaska z gipsu naturalnego nanoszona dwustronnie , 
szybkowiążąca 4 – 6 minut 14-15 cm x 3m pakowana po 1 
sztuce , opakowanie chroniące przed wilgocią   sztuk 6000             

4 Syntetyczny podkład podgipsowy 10cm x 3m w rolce   sztuk 3000             

5 Syntetyczny podkład podgipsowy 15cm x 3m w rolce   sztuk 4600             

       0 RAZEM:    

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

w kolumnie nazwa „nazwa towaru”    

           

 

  ....................... , dnia ................. ................................................................. 

       

(podpis osoby-osób uprawnionych do 

składnia oświadczeń woli) 
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Pakiet nr 6  – serwety sterylne          

Lp. Nazwa towaru 

Nazwa 

handlowa 

produktu 

oferowanego 

j. m. Ilość 

Cena 

Jednostek 

Netto 

Cena 

Jednostek 

Brutto 

Wartość 

netto 

Stawka 

VAT 

Wartość 

brutto 
Producent 

1 
Serweta sterylna z włókniny foliowanej rozmiar . 60-75cm 
szerokość; .80-90cm długość   sztuk 6500             

2 

Serweta sterylna z materiału chłonnego, nieprzemakalnego 
z taśmą samoprzylepną rozmiar 80-100cm szerokość ;       
140-150cm długość   sztuk 10000             

3 

Serweta sterylna z materiału chłonnego, nieprzemakalnego 
z taśmą samoprzylepną rozmiar 60-75cm szerokość ;         
80-90cm długość   sztuk 12000             

4 

Serweta sterylna z materiału chłonnego, nieprzemakalnego 
z taśmą samoprzylepną rozmiar 40-50cm szerokość ;         
50-60cm długość   sztuk 5000             

5 

Serweta sterylna z włókniny foliowanej z otworem o 
średnicy 5-7cm otoczony taśmą samoprzylepną rozmiar 
50x65cm (+/_ 5cm)   sztuk 4000             

6 

Serweta sterylna z włókniny foliowanej z otworem o 
średnicy 5-6cm szerokość i 7-8cm długość otoczony taśmą 
samoprzylepną rozmiar 70x70cm (+/_ 5cm)   sztuk 3500             

       0 RAZEM:    

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

w kolumnie nazwa „nazwa towaru”    

  ....................... , dnia ................. ................................................................. 

       

(podpis osoby-osób uprawnionych do 

składnia oświadczeń woli) 

 


