
załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/1/2013 - formularz cenowy przedmiotu zamówienia 

UWAGA :  

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

produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”  
 

ZADANIE 1 – Ustniki do spirometru 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego 
jm 

 

Ilość Cena 

jednost 

netto 

Cena 

jednostk 

brutto 

Wartość 

netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

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

 szt 100       

2 Głowica do spirometru LUNGTEST 
1000 plastikowa 

 szt 20       

 R-m:    

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

........................., DNIA ................ ..................................................... 
 

(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli 

wraz z pieczątką imienną) 

 

 

 

 

 

 



ZADANIE 2 – 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)  

 szt 400       

 R-m:    

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

(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli 

wraz z pieczątką imienną) 
) 
 

ZADANIE 3 – Zestaw do przetaczania płynów  
Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 

oferowanego  
jm 

 

Ilość Cena 

jednost 

netto 

Cena 

jednostk 

brutto 

Wartość 

netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Zestaw kroplowy do przetaczania 
płynów do pompy perylstatycznej typ 
AP-31P firmy ASCOR 

 szt 300       

 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) 
 

 

 

 
 
 



ZADANIE 4 – 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 100       

 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) 

ZADANIE 5  – Przyrządy do drenażu i opatrunki 
Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 

oferowanego  
jm 

 

Ilość Cena 

jednost 

netto 

Cena 

jednostk 

brutto 

Wartość 

netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Przyrządy do drenażu jamy bębenkowej 
śr, 1,15 mm 

 szt 30       

2 Opatrunek foliowy z KS do operacji 
plastycznych przegrody nosa  

wym. 35-45mm x 35-45mm, gr. 0,5-
0,6mm 

 szt 10       

3 Przyrząd do drenażu ucha środkowego 
typ III z szerokim mankietem 

 Szt 10       

 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) 



 
 
 
 
ZADANIE 6 – 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 7 
(Ø11mm) S (70mm) A (bez otworu) 

 szt 4       

2 Rurka tracheostomijna nr 7 II 
7(Ø10,5mm) L (90mm) A (bez otworu) 

 szt 4       

3 Rurka tracheostomijna nr 8 II 
(Ø12,0mm) S (75mm) A (bez otworu) 

 szt 4       

4 Rurka tracheostomijna nr 8 II (Ø 
11,8mm) L (90mm) A (bez otworu) 

 szt 4       

5 Rurka tracheostomijna nr 9 II (Ø12mm) 
S (90mm) A (bez otworu) 

 szt 4       

6 Rurka tracheostomijna nr 9 II (Ø12mm) 
L (90mm) A (bez otworu) 

 szt 4       

 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) 

 
 
 
 
 
 
 
 



ZADANIE 7 – Elektrody do mamaTENS 
Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 

oferowanego  
jm 

 

Ilość Cena 

jednost 

netto 

Cena 

jednostk 

brutto 

Wartość 

netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Elektrody 5x10cm do aparatu 
mamaTENS My Time (kpl. - 4 szt) 

 

 szt 150       

 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) 

ZADANIE 8 –  Rurki krtaniowe 
Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 

oferowanego  
jm 

 

Ilość Cena 

jednost 

netto 

Cena 

jednostk 

brutto 

Wartość 

netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Rurka krtaniowa LTD – jednorazowa, 
jednoświatłowa, sterylna (skład: rurka, 
strzykawka, zagryzak, taśma mocująca 

         

 Rozm. 2 (dzieci 12-25kg)   szt 4       

 Rozm. 2,5 (dzieci 125-150 cm)  szt 4       

2 Rurka krtaniowa LTS – D jednorazowa, 
dwukanałowa z dodatkowym kanałem 
do odsys. treści przewodu pokarmowego 
przez cewnik Ch16, sterylna (skład: 
rurka, strzykawka, zagryzak, taśma 
mocująca) 

         

 

 

 

 



 Rozm. 3 (dorośli <155cm)  szt 2       

 Rozm. 4 (dorośli  155-180 cm)  szt 15       

 Rozm. 5(dorośli>180cm)  szt 7       

 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) 

 
 

 

ZADANIE 9 – Łączniki do kości 
Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 

oferowanego  
jm 

 

Ilość Cena 

jednost 

netto 

Cena 

jednostk 

brutto 

Wartość 

netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Gwoździe Ruscha 100-240mm Ø 3,2mm  szt 20       

2 Gwoździe Ruscha 200-360mm Ø 4,0mm  szt 20       

3 Gwoździe Ruscha 200-360mm Ø 4,8mm  szt 20       

4 Gwoździe Endera 360-460mm Ø4,5mm  szt 50       

5 Kleszcze do zapinania drutu wąskie  
tępo zakończone 19cm 

 szt 1       

 R-m:    

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

(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli 

wraz z pieczątką imienną) 

 
 
 



 
 
ZADANIE 10 – Zestaw do dezynfekcji pola operacyjnego 
Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 

oferowanego  
jm 

 

Ilość Cena 

jednost 

netto 

Cena 

jednostk 

brutto 

Wartość 

netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Zestaw do dezynfekcji skład: rękawice 
latex „M”  par 1, tupfer kula 17-nitkowy 
20 x 20cm 5 szt, kleszczyki typu 
korcang szt.1 

 Kpl 1000       

 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) 

 
ZADANIE 11 – Narzędzia do stabilizacji złamań i zespoleń 
Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 

oferowanego  
jm 

 

Ilość Cena 

jednost 

netto 

Cena 

jednostk 

brutto 

Wartość 

netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Klemy  do stabilizacji kości Eskulap 
(FO 124R)  170mm 

 Szt 1       

2 Klemy do stabilizacji kości Eskulap  
(FO 125R) 235 mm 

 Szt. 1       

 R-m:    

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

(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli 

wraz z pieczątką imienną) 
 
 
 
 
 
 



 

ZADANIE 12 - Osprzęt do rurek intubacyjnych 
Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 

oferowanego  
jm 

 

Ilość Cena 

jednost 

netto 

Cena 

jednostk 

brutto 

Wartość 

netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Rury karbonowe j/u respiratorów rolka 
50mb 

 szt 2       

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

 szt 300       

3 Złączka kolankowa do rurek 
intubacyjnych z portem do odsysania z 
elastyczną (gumową)  zatyczką 

 szt 400       

4 Rurka – przedłużacz 8-10cm  szt 300       
 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) 

 

ZADANIE 13 – 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/1,10mm x 45mm  

 szt 300       

 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) 
 
 
 
 



ZADANIE 14 – Łączniki 
Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 

oferowanego  
jm 

 

Ilość Cena 

jednost 

netto 

Cena 

jednostk 

brutto 

Wartość 

netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Łączniki do drenów i ssaków rozmiary:          

 10/10mm  szt 100       

 8/8mm  szt 100       

2 Łączniki do drenów z zatyczką  szt 300       

3 Łączniki do drenów Y10/10/10mm  szt 50       

 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) 

 

ZADANIE 15 – 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 300       

 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) 

 

 

 



ZADANIE 16 – Maski,czepki 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego  
jm 

 

Ilość Cena 

jednost 

netto 

Cena 

jednostk 

brutto 

Wartość 

netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Maska chirurgiczna trójwarstwowa 
pełnobarierowa z trokiem 

 Szt 14 000       

2 Czepek chirurgiczny z warstwą chłonąca 
pot – ściagany gumką 

 szt 8 000       

3. Czepek chirurgiczny wiązany z tyłu  szt 5 000       

 R-m:    

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

(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli 

wraz z pieczątką imienną) 

 

ZADANIE 17 – Papier KTG 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego 
jm 

 

Ilość Cena 

jednost 

netto 

Cena 

jednostk 

brutto 

Wartość 

netto 

Stawka VAT Wartość brutto Producent 

1 Papier do KTG OXFORD  

112 x 100x 100 

 szt 1000      

 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) 

 

 

 

 



ZADANIE 18 – Elektrody EKG  
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego 
jm 

 

Ilość Cena 

jednost 

netto 

Cena 

jednostk 

brutto 

Wartość 

netto 

Stawka VAT Wartość brutto Producent 

1 Elektroda do testów wysiłkowych dla 
dorosłych 

 szt 30 000       

 R-m:    

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

(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli 

wraz z pieczątką imienną) 

 

 

 

 

ZADANIE 19 – Przedłużacze z kranikiem 3-drożnym  
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego 
jm 

 

Ilość Cena 

jednost 

netto 

Cena 

jednostk 

brutto 

Wartość 

netto 

Stawka VAT Wartość brutto Producent 

1 Przedłużacz do pomp infuzyjnych biały 
7-10cm z kranikiem trójdrożnym  

(śr. zewnętrzna drenu 2,5-3mm) 

 szt 1 000       

 R-m:    

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

(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli 

wraz z pieczątką imienną) 

 

 
 



ZADANIE 20 – Katetery Fogartyego 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego 
jm 

 

Ilość Cena 

jednost 

netto 

Cena 

jednostk 

brutto 

Wartość 

netto 

Stawka VAT Wartość brutto Producent 

1 Katery do emboloktomii Fogartyego 
rozm. 3F-10F/80cm ze znacznkiem RTG 
wokół cewnika 

 szt 250       

 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) 
 
 

ZADANIE 21 – Folia Chirurgiczna 
Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 

oferowanego  
jm 

 

Ilość Cena 

jednost 

netto 

Cena 

jednostk 

brutto 

Wartość 

netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Folia chirurgiczna 
poliuretanowa:samoprzylepna, 
wodoszczelna, antystatyczna, 
przepuszczalna dla pary wodnej, 
nieprzepuszczalna dla bakterii. 
Grubość folii – 0,058 z klejem paro 
przepuszczalność 780g/m2 w czasie 24h. 
Powierzchnia łączna 15 x 27cm (+/- 
3cm) powierzchnia klejąca 15 x 20cm 
(+/-2cm) 

 Szt. 150       

2 Folia chirurgiczna 
poliuretanowa:samoprzylepna, 
wodoszczelna, antystatyczna, 
przepuszczalna dla pary wodnej, 
nieprzepuszczalna dla bakterii. 
Grubość folii – 0,058 z klejem, paro 
przepuszczalność 780g/m2 w czasie 24h. 
Powierzchnia łączna 30 x 27cm (+/- 
3cm) powierzchnia klejąca 30 x 20cm 
(+/-2cm) 

 szt 300       



3 Folia chirurgiczna 
poliuretanowa:samoprzylepna, 
wodoszczelna, antystatyczna, 
przepuszczalna dla pary wodnej, 
nieprzepuszczalna dla bakterii. 
Grubość folii – 0,058 z klejem paro 
przepuszczalność 780g/m2 w czasie 24h. 
Powierzchnia łączna 45 x 27cm (+/- 
3cm) powierzchnia klejąca 45 x 20cm 
(+/-2cm) 

 szt 300       

4 Folia chirurgiczna 
poliuretanowa:samoprzylepna, 
wodoszczelna, antystatyczna, 
przepuszczalna dla pary wodnej, 
nieprzepuszczalna dla bakterii. 
Grubość folii – 0,058 z klejem paro 
przepuszczalność 780g/m2 w czasie 24h. 
Powierzchnia łączna 72 x 95cm (+/- 
3cm) powierzchnia klejąca 72 x 88cm 
(+/-2cm) 

 szt 100       

 

 

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) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



ZADANIE 22 – Strzykawki do pobieranie krwi  
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego 
jm 

 

Ilość Cena 

jednost 

netto 

Cena 

jednostk 

brutto 

Wartość 

netto 

Stawka VAT Wartość brutto Producent 

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

 szt 1 500       

 R-m:    

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

(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli 

wraz z pieczątką imienn 
 
 
 

ZADANIE 23 – Pościel z fizeliny j.u. 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego 
jm 

 

Ilość Cena 

jednost 

netto 

Cena 

jednostk 

brutto 

Wartość 

netto 

Stawka VAT Wartość brutto Producent 

1 Posciel j.u. z fizeliny (poszewka, 
poszew, prześcieradło) 

 szt 1 000       

 R-m:    

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

(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli 

wraz z pieczątką imienną) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZADANIE 24 – Termometr bezrtęciowy 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego 
jm 

 

Ilość Cena 

jednost 

netto 

Cena 

jednostk 

brutto 

Wartość 

netto 

Stawka VAT Wartość brutto Producent 

1 Zasada działania oraz metody 
pomiarowe tak jak w przypadku 
termometru rtęciowego  - dokładny i 
bezpieczny – nie zawiera rtęci – ciecz 
pomiarowa:  mieszanina kilku 
nietoksycznych metali ciekłych: stop 
galu, indu i cyny – przyjazny dla 
środowiska – przeciwalergiczny  

Dane techiczne: zakres pomiarowy 
+35,00 st. C/42 st.C. – skala: 0,1st.C 
dokładność +1/ -0,15 st C- kolor 
kapilary: niebieski 

 szt 60       

 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) 
 
 
 

ZADANIE – 25 Dren płuczący 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego 
jm 

 

Ilość Cena 

jednost 

netto 

Cena 

jednostk 

brutto 

Wartość 

netto 

Stawka VAT Wartość brutto Producent 

1 Dren płuczący do zastosowania z 
konsolą Karl Storz UNIDRIVE  sterylny 

 szt 50       

 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) 



ZADANIE 26 – Zamkni ęty system dostępu naczyniowego 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego 
jm 

 

Ilość Cena 

jednost 

netto 

Cena 

jednostk 

brutto 

Wartość 

netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Bezigłowy, zamknięty system dostępu 
naczyniowego z podzielną membraną 
silikonową z końcówką LUER 
przeznaczony do stosowania infuzji 
przerywanej lub ciągłej, podłączania i 
odłączania strzykawek i zestawów 
dożylnych. Łatwy do dezynfekcji  

 szt 1 000       

 R-m:    

 

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

(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli 

wraz z pieczątką imienną) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZADANIE 27 – Serwety sterylne 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego 
jm 

 

Ilość Cena 

jednost 

netto 

Cena 

jednostk 

brutto 

Wartość 

netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Serweta sterylna z materiału chłonnego 
nieprzemakalnego z taśmą 
samoprzylepną rozm. 80-100cm  

szer. 140-150cm dł.  

 szt 1 300       

2 Serweta sterylna z materiału  chłonnego 
nieprzemakalnego z taśma 
samoprzylepną rozm. 60-75cm szer., 

80-90cm dł. 

 szt 1 000       

3 Serweta sterylna z materiału chłonnego 
nieprzemakalnego z taśmą 
samoprzylepną rozm. 40-50cm szer.  

50-60cm dł. 

 szt 2 000       

3 Serweta sterylna z włókniny foliowanej z 
otworem o śred. 5-7 cm otoczona taśmą 
samoprzylepną rozmiar 50 x 65 cm 

(+/- 5cm) 

 Szt 2 000       

 R-m:    

 

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

(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli 

wraz z pieczątką imienną) 

 

 

 



ZADANIE 28 – Rękawice 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego 
jm 

 

Ilość Cena 

jednost 

netto 

Cena 

jednostk 

brutto 

Wartość 

netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Rękawice chirurgiczne, lateksowe 
pudrowane, AQL=1,5 sterylizowane 
radiacyjne, anatomiczne, poziom protein 
<80 ug/g badania na przenikalność dla 
wirusów zgodnie z ASTM F 16,  

rozmiar od 6,0 – 9,0  

 szt 20 000       

 R-m:    

 

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

(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli 

wraz z pieczątką imienną) 

 

 


