
  załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/02/2015 - 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 – 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 15x27cm (+/-3cm), powierzchnia klejąca 15x20cm (+/- 
2cm).

szt 200

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 30x27cm (+/-3cm), powierzchnia klejąca 30x20cm (+/- 
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 45x27cm (+/-3cm), powierzchnia klejąca 45x20cm (+/- 
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 72x95cm (+/-5cm), powierzchnia klejąca 72x88cm (+/- 
5cm).

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)

SPZOZ/PN/02/2015                                                                                                   Strona 1 z 28



Zadanie 2 – 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. 1,15mm typ II szt 50

2
Opatrunek foliowy z KS do operacji plastycznych 
przegrody nosa, 
wym. 35-45mm x 35-45mm, gr. 0,9mm

szt 10

3 Przyrząd  do  drenażu  ucha  środkowego  typ  III  z 
szerokim mankietem szt 10

                                                                                                                                                                                                                   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)

Zadanie 3  – Dren jednodniowy 
Lp Nazwa Nazwa 

handlowa 
produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
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 6

                                                                                                                                                                                                                   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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Zadanie 4  – Układy oddechowe do respiratora 
Lp Nazwa Nazwa  handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość 
brutto

Producent

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

szt 300

2 Układ oddechowy j.u. z PCV do respiratora, 
dł. 1,4-1,5m ze złączem Y dla DZIECI, śr. 22mm 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)

Zadanie 5  – Układy oddechowe do aparatu do znieczulenia 
Lp Nazwa Nazwa  handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
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 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)
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Zadanie 6 – Osprzęt do rurek intubacyjnych
L
p

Nazwa Nazwa 
handlowa 
produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość 
brutto

Producent

1 Rury karbowane j/u średnica 22mm
 do respiratorów rolka 25 mb szt. 4

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 elastyczna (gumową) zatyczką szt. 400

4 Rurka - przedłużacz 8-10cm 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)

Zadanie 7 – 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. Łącznik do drenów z zatyczką szt. 300
3. Łącznik do drenów Y 10/10/10mm 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)
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Zadanie 8– Osłona uchwytu oper.
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość 
brutto

Producent

1 Pokrowiec  j.u.  na  uchwyt  lampy  operacyjnej 
95mm/130mm 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)

Zadanie 9 – Strzykawka do pobierania krwi sterylna
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 
heparyną) z nasadką zabezpieczającą próbkę

szt 2 000

                                                                                                                                                                                                                   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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Zadanie 10 – Dreny, cewniki (jałowe)
L
p

Nazwa Nazwa handlowa 
produktu 

oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
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 5 000

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 100

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

szt 100

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 3 000

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

szt 1 500

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 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)
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Zadanie 11 – Podkłady medyczne 
Lp Nazwa Nazwa  handlowa 

produktu oferowanego 
jm Ilość Cena

jednost
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 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)

Zadanie 12 – Rurki intubacyjne do przedłuzonej intubacji  
Lp Nazwa Nazwa  handlowa 

produktu oferowanego 
jm Ilość Cena

jednost
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 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)

,

,
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ZADANIE  13 – Koszyki Dormia  
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego 
jm Ilość Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

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

szt 2

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

szt 2

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 –  Nebulizatory
Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 

oferowanego 
jm Ilość Cena

jednost
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 100

            22F┬15F 
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)

,
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ZADANIE 15  –  Worki stomijne 
Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 

oferowanego 
jm Ilość Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Worek  kolostomijny  zamknięty 
jednoczęściowy do wymiany

szt 210

2 Worek  ileostomijny  otwarty 
jednoczęściowy do wymiany

szt 120

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 –Protezy naczyniowe  
Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 

oferowanego 
jm Ilość Cena

jednost
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 1
b) Ø 8mm dł. 70cm szt 1
2 Proteza prosta
a) Ø 6mm dł. 40cm szt 1
b) Ø 8mm dł. 40cm 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)
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ZADANIE 17 – 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 18 – Dreny, cewniki  butelki (jałowe) 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Dreny Redona Ch 06-18 – dł. 50-70cm szt 100

2 Butelki  Redona jałowe  200-250ml 
z mieszkiem

szt 150

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

szt 200

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

raz z pieczątką imienną)
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ZADANIE 19 – Dreny, cewniki (jałowe) 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego 
jm Ilość Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Dreny  THORAX  do  drenażu 
opłucnej  Ch22-Ch30

szt 50

2 Dreny Kehra Ch10-24, 
dł. od 50cm

szt 100

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

szt 150

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

szt 50

5 Cewnik Pezzer – rozmiar Ch20-38 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

raz z pieczątką imienną)

ZADANIE  20 – 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 3 000

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)
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ZADANIE  21 –  Igły do biopsji wątroby 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego 
jm Ilość Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Igły  przeznaczone  do  wykonywania  biopsji 
gruboigłowej  wątroby  metodą  MENGHINIEGO 
półautomatyczna 16G x 150mm
(wielkość pobierania biopatu minimum 2cm). 

szt 30

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 – 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

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)
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ZADANIE  23 – Siatki przepuklinowe
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

j.m. Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Siatka  przepuklinowa  z  polipropylenu,   pół-wchłanialna, 
samomocująca o kształcie elipsy 12/8cm prawa i lewa

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

ZADANIE 24 – 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 30

R-m: 

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

UWAGA:  Przy  pierwszej  dostawie  należy  dołączyć  narzędzie  wykonane  ze  stali  nierdzewnej, 
wielokrotnego użytku, spiralne do metody przezzasłonowej, techniką od zewnątrz do środka „out-in” 
lub „in-out”, prawe + lewe

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

  do składania oświadczeń woli
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ZADANIE  25 –  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 10
b) Łaty naczyniowe 10/75 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 26  –  System niskociśnieniowy 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 System niskociśnieniowy drenażu ran – 
zamknięty – rozmiary - Ch10-Ch16

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)
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ZADANIE 27  –  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 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  28 – 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 4

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

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
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ZADANIE  29 – Przyrządy i zgłębniki   
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego 
jm Ilość Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Przyrząd uniwersalny do żywienia dojelitowego 
w  wersji  grawitacyjnej  do  pojemników  z 
fresubinem

szt 60

2 Przyrząd uniwersalny do żywienia dojelitowego 
w wersji grawitacyjnej do paków z fresubinem 

szt 60

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

szt 10

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

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 30  –  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)
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ZADANIE 31 –  Prowadnice do trudnej intubacji 
Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 

oferowanego 
jm Ilość Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Prowadnice j. u. 
do trudnej intubacji j.u

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 32 – Zestaw laparoskopowy j.u.
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Zestaw trokarów laparoskopowych – po 2 kaniule (5 i10 mm) 
plus 2 mandryny 5 i 10 mm (10mm mandryn bezpieczny) plus 
igła Veressa  i ewakuator

kpl 70

      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)
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ZADANIE 33 –  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 5
Rozm. 4 (dorośli <155-180 cm) szt 20
Rozm. 5 (dorośli > 180cm) 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 34 – 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. 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)
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ZADANIE 35 – 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 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 36 –  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 4

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

szt 4

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

szt 4

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

szt 4

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

szt 4

6 Rurka tracheostomijna nr 9 II 
(śr.12mm) 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)
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ZADANIE 37 –  Zestaw do podawania płynów MEDIMA 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego 
jm Ilość Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Zestaw dom podawania płynów inf. przy użyciu 
pompy objętościowej MEDIMA P

szt 200

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  38 – 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 10
2 Maska krtaniowa j.u. - waga pacjenta 30-50kg szt 20
3 Maska krtaniowa j.u. - waga pacjenta 50-70kg szt 30
4 Maska krtaniowa j.u. - 

waga pacjenta powyżej 70kg
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)
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ZADANIE  39 – Zestaw noworodkowy – sterylny  
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Zestaw noworodkowy sterylny, skład: szt 600
a podkład chłonny z pulpy celulozowej (60x60), chłonność 1050g - 1szt
b serweta z włókniny kompresowej 40g m2(80x60) chłonność 900% - 2szt
c czapeczka dla nowprpdka 12x10 wykonana z dzianiny, 100% bawełna
d kocyk flanelowy z motywem dziecięcym 160x75 - 1szt

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  40 – Układ oddechowy   
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Układ  oddechowy  j/u  mikrobiologicznie  czysty,  jednorazowy, 
dwuświatłowy, karbowany dł. 1,6-1,8m – dla dorosłych

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)
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ZADANIE  41 - Wyroby laboratoryjne szklane
Lp Nazwa Nazwa produktu 

oferowanego 
jm Ilość Cena

Jedn. netto
Cena

Jedn. brutto
Wartość

netto
Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Szkiełka podstawowe z matowym polem do opisu,  grubość 1mm szt 20 000
2 Szkiełka podstawowe grubość 2mm (szlifowane bez pola do opisu) szt 5 000
3 Szkiełka nakrywkowe 22 x 22mm gr. 0,17mm szt 30 000
4 Szkiełka nakrywkowe 18 x 18mm gr. 0,17mm szt          200
5 Probówki szklane okrągłodenne 16 x 100mm szt    1 000
6 Probówki szklane okrągłodenne 12 x 100mm szt    2 000
7 Zlewki szklane niskie 250ml szt       10
8 Zlewki szklane niskie 600ml szt     10
9 Zlewki szklane niskie 1000ml szt     10
10 Zlewki szklane niskie 2000ml szt 10
11 Kolby szklane płaskodenne z wąską szyjką

o poj. 250ml
szt     10

12 Kolby szklane płaskodenne z wąską  szyjką
o poj. 500ml

szt    10

13 Kolby szklane płaskodenne z wąska szyjką
o poj. 1000ml

szt 10

14 Kolby szklane płaskodenne z wąska szyjką 
o poj. 2000ml

szt 10

15 Cylindry  miarowe  ze  szkła  bromokrzemowego  z  podziałką  w 
kolorze  bursztynowym  z  podstawką,  wykonane  w  klasie 
dokładności B, poj. 50Ml   (działka skali 1,0ml)

szt 10

16 Cylindry  miarowe  ze  szkła  bromokrzemowego  z  podziałką  w 
kolorze  bursztynowym  z  podstawką,  wykonane  w  klasie 
dokładności B, poj. 100ml (działka skali 1,0ml)

szt 10

17 Pipety  wielomiarowe  na  wypływ  całkowity,  ze  szkła  sodowo-
wapniowego,  klasa B skala  w kolorze bursztynowym  poj.  1,0ml 
skalowane co 0,01ml

szt 100

18 Pipety wielomiarowe na wypływ całkowity, 
ze  szkła  sodowo-wapniowego,  klasa  B  skala   w  kolorze 
bursztynowym poj. 2,0ml skalowane co 0,02ml

szt         100 

19 Szkiełka podstawowe z matowym polem do opisu, 
grubość 1mm - szlifowane

szt    2 000 

Razem: Wartość brutto

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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ZADANIE 42 - Probówki, pojemniki, statywy oraz inny sprzęt laboratoryjny
Lp Nazwa Nazwa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT

Wartość brutto Nr kat Producent

1 Probówki  o  poj.  4ml  przeźroczyste  z  korkiem  i  granulatem  do  szybkiego 
wykrzepiania w torbie foliowej  (nr kat. 32.0403.11E )

op
(500szt)

200

2 Probówki  o  poj.  11ml  przeźroczyste  z  korkiem i  granulatem do  szybkiego 
wykrzepiania w torbie foliowej  (nr kat. 32.1103.11E )

op
(200szt)

100

3 Probówki do badań hematologicznych 1ml w torbie foliowej  
(nr kat. 32.0301.2E )

op
(500szt)

100

4 Probówka do koagulologi na 1,8ml 
w torbie foliowej   (nr kat. 32.0402.4E )

op
(500szt)

80

5 Probówki do retikulocytów  120µl 
z błękitem bromokrezelowym  (nr kat. 32.0120.8 )

op
(50szt)

10

6 Naczyńko TECHNIKON o poj. 0,5ml
(nr kat. 38.0105.0)

op
(1000szt

)

90

7 Naczyńko TECHNIKON o poj.  2ml
(nr kat. 38.0120.0)

op
(1000szt

)

5

8 Naczyńko CHROM  do koagulometru K3002 OPTIC
(nr kat. 38.5160.0 )

op
(500szt)

180

9 Mikrokońcówki  typu GILSON PIPETMAN  0,1-10µl
(nr kat. 80.0010.1 )

op
(1000szt

)

1

10 Dozator butelkowy, autoklawowalny, gwint A32 
poj. 1-5ml (nr kat. 72.0500.0)

szt. 1

11 Butelka o poj. 500ml do dozatora   j/w
 (nr kat. 72.7025.6 )

szt. 2

12 Statywy na 40 probówek o średnicy 16-20mm
(nr kat. 28.2040.1 )

szt. 4

13 Statywy na 40 probówek o średnicy 20-25mm
(nr kat. 28.2540.1  lub równoważne)

szt. 6

14 Statywy do probówek do głębokiego zamrażania 
 (nr kat. 26.9050.5)

szt. 2

15 Statywy na pipety 1-kanałowe ML PETTE
(nr kat. 84.9000.1 )

szt. 4

16 Zestaw do oznaczania OB 1ml krwi (probówka+rurka)
(nr kat. 32OB01.3)

op.
(200szt)

60

17 Kapilary  o  poj.  200ml  z  dwoma  zatyczkami  i  końcówką  pozwalającą  na 
połączenie  z  igłą  typu  luer  do  pobrań  i  badań  gazometrycznych  krwi,  z 
heparyną litową, jałowe    (nr kat. 33.K200.7S )

op.
(50szt)

3
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18 Kapilary  z  heparyną  sodową  o  poj.  130µl  –   śr.  1,6mm,  dł.  125mm  do 
analizatorów  (nr kat. 45.1825.6)

op.
(1000szt

)

2

19 Zatyczka do w/w kapilar (nr kat. 45.1408.0) Op.
(500szt)

8

20 Szpatułki typu hokej jałowe do posiewów  
(nr kat. 52.5205.0S)

szt. 500

21 Koszyk z drutu sześcienny 150x150x150mm 
(nr kat.58.5150.7)

szt. 2

22 Pipetor z pokrętłem o poj. do 10ml  (nr kat. 70.2100.0) szt. 1

23 Pudełko termoizolacyjne na probówki Eppendorf 2ml (nr kat. 24.9050.0) szt. 4
24 Statyw wys. 75mm, na 20 probówek o śr. 13-16mm 

(nr kat. 28.1620.7)
szt. 5

25 Pisaki SHARPIE do pisania na szkle  i tworzywach – różne kolory szt. 400
26 Statyw  na  20  probówek  o  śr.12mm,  2-rzędowy,  o  wys.  70mm  z  drutu 

powlekanego tworzywem sztucznym
szt. 15

27 Statyw  na  20  probówek  o  śr.16mm,   2-rzędowy,  o  wys.  70mm  z  drutu 
powlekanego tworzywem sztucznym

szt. 12

28 Statyw  na  50  probówek  o  śr.16mm,  5-rzędowy,  o  wys.  70mm  z  drutu 
powlekanego tworzywem sztucznym

szt. 6

29 Statyw w wys. 65mm, na 50 próbówek o śr. 10-12mm (nr kat. 28.1250.7) szt. 3
30 Statyw w wys. 65mm, na 50 próbówek o śr. 10-12mm (nr kat. 28.1650.7) szt. 7
31 Tacka  transportowa  35,5  x  14cm,  na  zestaw  do  iniekcji  i  pobrań  krwi,  z 

miejscem na strzykawki do 10ml oraz igły i wkłucia z tworzywa
szt. 2

32 Stałopojemnościowa  pipeta  MICROLFT  –F   o  poj.  10ul  w  całości 
autoklawowalna

szt. 1

33 Nakłuwacze automatyczne, igłowe MEDLANCE
 o śr. igły 0,8mm (21G) i głębokości wkucia 1.8mm  - (op. – 200 szt.)

opak. 100

34 Pudełka do przechowywania próbówek
 w temp. do -50oC  na 100 próbówek

szt. 4

35 Pudełka do przechowywania próbówek
 w temp. do -50oC  na 50 próbówek

szt. 4

36 Zamknięcie  aluminiowe LOBOCAP do probówek
 o śr. 12-13mm (opakowanie -20 szt)

opakow. 3

37 Zamknięcie  aluminiowe LOBOCAP do probówek 
o śr. 15-16mm (opakowanie -20 szt)

opakow 3

38 Próbówki wirówkowe o poj. 10ml  (16 x 100) 
stożkowe szklane (nr kat.21.1610.6)

szt. 1 000

39 Kamera z dwiema siatkami systemu FUSCHSA-ROSENTHALA
  (nr kat. 49.4500.6)

szt. 1

40 Statyw z tworzyw do nastawiania badań OB. 
10-miejscowy (nr kat. 32.OB10.2)

szt. 3

41 Statyw z tworzyw 6-rzędowy na 90 probówek 
o śr.11-13mm (nr kat.28-1390-1)

szt. 3
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42 Statyw z drutu na 20 probówek o śr. 12mm szt. 4

43 Statyw  z drutu 3-rzędowy na 30 probówek o śr. 16mm (nr kat. 13K284) szt 6
44 Probówki stożkowe o poj. 10ml ze szkła 

(nr kat. 21.1610.6) – opakowanie 100szt
opak 20

45 Pipety  automatyczne  stałopojemnościowe  z  wyrzutnikiem  końcówek  i 
wydmuchem o poj.:        10µl, 20µl, 50µl, 100µl, 200µl, 500µl, 1000µl szt 6

46 Pipety nastawne 
a) Pipety nastawne 5-50µl szt 3
b) Pipety nastawne 20-200µl szt 5
c) Pipety nastawne 100-1000µl szt 5
d) Pipety nastawne 500-5000µl szt 2
47 Pipeta 8 – kanałowa nastawna 50-300µl z wyrzutnikiem końcówek szt 1
48 Końcówki do  pipet (kompatybilne z poz. 45-46)
a) poj. 0,5-10µl szt 500
b) poj. 200ml (żółte) szt 90 000
c) poj. 300µl szt 100
d) poj. 1000µl (niebieskie) szt 40 000
e) poj. 1000-5000µl szt 200
49 Statyw na 24 probówki śr. 30-40mm 3-rzędowy o wysokości 85mm 

(nr kat. 28-3024-1)
szt 2

50 Eksykator szklany śr. 300mm bez kranu (nr kat. LM-4201407) szt 1
51 Wkładka porcelanowa do eksykatora szklanego 300mm

 (nr kat. LM-6833013)
szt 1

                                                                                             
                                                                                                                                                                                                           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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 ZADANIE  43 – Pojemniki, probówki, szalki, pipety 
Lp Nazwa Nazwa produktu 

oferowanego 
jm Ilość Cena

jednost
netto

Cena
jednostk

brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT

Wartość 
brutto

Producent

1 Pojemnik z polipropylenu z zakrętką i łopatką 
o poj. 40-60ml

szt 1500

2 Pojemnik na mocz z polipropylenu z podziałką i polem do opisu z 
zakrętką o poj. 100-120ml

szt 26 000

3 Sterylny pojemnik z przeźroczystego polipropylenu 
o poj. 40-60ml z zakrętka pakowane indywidualnie

szt 6 000

4 Probówki PP o poj. 4ml 
( 12 x 75mm, okrągłodenne z korkami)

szt 500

5 Probówki typu Eppendorf  2ml, z dnem stożkowym, bezbarwne szt 200
6 Probówki z PP stożkowe kołnierzem z korkiem 

o poj. 7ml (wymiar 16 x 65mm)
szt 500

7 Probówki PS o pojemności 4ml 
(12x75mm, okrągłodenne jałowe z korkami)

szt 5 000

8 Probówki do głębokiego zamrażania o poj. 2ml, jałowe z nakrętką 
samouszczelniającą

szt 200

9 Probówka  o  poj.  4-5ml  z  polistyrenu,  śr.  12mm,  okrągłodenna 
(przeźroczysta)

szt 60 000

10 Korki białe do probówek z pozycji 9 szt 60 000

11 Pałeczki  do  wymazów  jałowe  z  tworzywa  w  probówce 
transportowej, dł. 155mm, śr. 5mm z wacikiem dakronowym.

szt 10 000

12 Pałeczki  do  wymazów  jałowe  z  tworzywa  pakowane 
indywidualnie, dł. 160mm, śr. 5mm z wacikiem bawełnianym lub 
wiskozowym

szt 20 000

13 Pałeczki  z  drutu  al.  o  długości  155mm,  śr.  1,5mm,  jałowe  w 
probówce transportowej z wacikiem dakronowym

szt 1 500

14 Pałeczki do wymazów z tworzywa dł. 150mm, 
śr.  5mm  w  podłożu  transportowym  STUART  w  próbówce 
transportowej, jałowe

szt 3 000

15 Ezy z oczkiem o poj. 1µl jałowe, pakowane po 20szt szt 200

16 Ezy z oczkiem o poj. 10µl jałowe, pakowane po 20 szt szt 200

17 Ezy bakteriologiczne  z  drutu  kantalowego  o  grubości  0,4mm i 
oczku o śr. 2mm

szt 20

18 Ezy bakteriologiczne  z  drutu  kantalowego  o  grubości  0,4mm i 
oczku o śr. 4mm

szt 20

SPZOZ/PN/02/2015                                                                                                   Strona 26 z 28



19 Szalki  Petriego  z  polistyrenu  aseptyczne  z  żebrami 
wentylacyjnymi o śr. 55mm

szt 500

20 Szalki  Petriego  z  polistyrenu  aseptyczne  z  żebrami 
wentylacyjnymi o śr. 90mm

szt 24 000

21 Szalki Petriego z polistyrenu jałowe z żebrami wentylacyjnymi o 
śr. 120mm

szt 8 000

22 Szalki Petriego z polistyrenu jałowe z żebrami wentylacyjnymi o 
śr. 160mm

szt 500

23 Statyw do pipety wielokanałowej szt 1

24 Statyw karuzelowy do pipet automatycznych sz 2

25 Korki celulozowe autoklawowalne do probówek 
o śr. 7,5-10,5 mm

szt 1 500

26 Probówki Falcone 15ml jałowe szt 200
27 Probówki Falcone 50ml jałowe szt 500
28 Minutnik laboratoryjny szt 10
29 Termometr laboratoryjny o zakresie temp.

od -50 do +200oC 
szt 2

30 Zlewki z polipropylenu (PP) o poj. 1000ml (wysokie) szt 6

31 Zlewki z polipropylenu (PP) o poj. 500ml, 
działka skali 10ml, wys119mm

szt 10

32 Pojemnik   z  przeźroczystego  tworzywa  (plexi)  z  możliwością 
napełnienia  od  góry  i  wyjmowania  od  dołu  z  pokrywami 
chroniącymi zawartość pojemnika, wymiary 310 x260 x300mm

szt 1

33 Staza zaciskowa automatyczna szt 160
34 Pipety Pasteura bez podziałki dl. 12,5cm z PE szt 3 500

35 Pojemniki z pokrywką 15ml na wycinki szt 3 000

                                                                                                                                                                                                                    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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ZADANIE  44 –  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”

Zestawy wolne od ftalanów (do potwierdzenia przez wytwórcę, nie 
przez dostawcę)

Oferowane  produkty  muszą  obligatoryjnie  posiadać  pisemną 
rekomendację  producenta  wstrzykiwacza  STELLANT  CT D lub 
jego  autoryzowanego  serwisu  (aparat  objęty  stosownie 
uwarunkowaną gwarancją producencką)  

kpl 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 imienną)
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