
załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/03/2014 - 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)
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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. 0,5-0,6mm

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  –  Osprzęt j.u. oraz w.u. do respiratora BELLAVISTA 1000
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość 
brutto

Producent

1 Jednorazowa  linia  proksymalna  (czujnik 
przepływu  –  pojedynczo  –  zawarty  w  systemie 
wężyków))

szt 100

2 Zestaw filtrów do wlotu powierza (2 wielkości )
kpl 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 5  – Ustniki do podawania mieszaniny gazów.
Lp Nazwa Nazwa  handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość 
brutto

Producent

1 Ustniki  j.u.  z  filtrem do  podawania  mieszaniny 
gazów medycznych (ENTONOXU) kompatybilne 
z zaworem dozującym – opak. 100 szt

op 3

                                                                                                                                                                                                                   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  – 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.  sterylny,  anestetyczny  z 
PCV do respiratora, rury karbowane – wewnątrz 
gładkie,  dł.1,6-1,8m  ze  złączem  Y  dla 
DOROSŁYCH, śr. 22mm 

szt 400

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 7  – 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.  0,6-0,8m 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 8 – 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 karbowane j/u 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 9 – Układy oddechowe do aparatu do znieczulenia dla dzieci
Lp Nazwa Nazwa  handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Iloś
ć

Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość 
brutto

Producent

1 Układ oddechowy j.u.  anestetyczny z PCV, rury 
karbowane - wewnątrz gładkie (dł. 1,6 - 1,8m plus 
trzecia dodatkowa dł. 0,6-0,8m z workiem 1l) ze 
złączem Y oraz kolankiem dla DZIECI śr. 15mm

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 10 – 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)

Zadanie 11– 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)
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Zadanie 12 – 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 145mm 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 13 – Linki Stalowe 
L
p

Nazwa Nazwa handlowa 
produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość 
brutto

Producent

1 Linki stalowe o śr. 1,6mm oraz 2,0mm i dł. min. 500mm 
z plecionki 49 drutów ze stali w komplecie z zaciskiem - 
kompatybilne  z  posiadanym  przez  zamawiającego 
systemem zespoleń DALL MILES

szt 30

                                                                                                                                                                                                                   Razem:

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

(podpis osoby – osób uprawnionych 
do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną)
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Zadanie 14 – 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 1 500

                                                                                                                                                                                                                   Razem:

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

(podpis osoby – osób uprawnionych 
do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną)

Zadanie 15 – 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
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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)

Zadanie 16 – 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 100

                                                                                                                                                                                                                   Razem:

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

(podpis osoby – osób uprawnionych 
do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną)
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Zadanie 17 – Laryngoskop światłowodowy z kpl łyżek 
Lp Nazwa Nazwa  handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość 
brutto

Producent

1 Laryngoskop światłowodowy z kpl łyżek 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)

SPZOZ/PN/03/2014                                                                                                   Strona 10 z 23



NAZWA    ….................................................................................................................................
ROK PRODUKCJI  2013         ROK WPROWADZENIA DO PRODUKCJI .....................
KRAJ PRODUKCJI .............................. WYKONAWCA/PRODUCENT ........................................

Laryngoskop światłowodowy 
Parametry techniczno – funkcjonalne

Lp PARAMETR/WARUNEK
Warunki wymagane, 

konieczne do 
spełnienia

Parametry oferowane
(podać zakresy lub opisać)

1 Laryngoskop światłowodowy składający się z 3 łyżek krzywych w rozmiarze 2,3,4 i 
rękojeści bateryjnej na baterie R-14

TAK/
opisać

2 Łyżki Macintosh o długościach roboczych 2-95mm, 3-110mm, 4-130mm z tolerancją +/-
2mm

TAK/
opisać

3 Łyżki o obudowie modułowej z wymiennym światłowodem TAK/
opisać

4 Światłowód jednoelementowy o średnicy 5mm stabilizowany zatrzaskiem kulkowym TAK/
opisać

5 Prosty  sposób  montażu  i  demontażu  światłowodu  bez  użycia  dodatkowych  narzędzi 
(wkrętak, klucz)

TAK

6 Łyżki ze stali nierdzewnej, zmatowione na całej powierzchni, bez elementów z tworzyw 
sztucznych.

TAK

7 Możliwość sterylizacji w autoklawie – cykl 5 minutowy, temperatura 134OC, możliwość 
mycia  w  myjkach-dezynfektorach  do  65OC.  Wytrzymałość  powyżej  1000  cykli 
sterylizacji, przy zachowaniu minimum 50% przewodności światłowodu. 

TAK/
opisać

8 Łyżki stabilne dzięki zatrzaskom kulkowym z 3 stron TAK/
opisać

9 Trwałe laserowe oznaczenie typu i rozmiaru na korpusie łyżki i na światłowodzie. TAK
10 Rękojeść o średnicy 28mm, radełkowana dla pewnego uchwytu. TAK/

opisać
11 Żarówka  ksenonowa  o  mocy  minimum  2,2W,  gwintowana,  zabezpieczona  przed 

samoistnym wykręcaniem się.  
TAK/
opisać

12 Stalowa, odporna na ścieranie, tulejka włącznik wokół żarówki. TAK
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Lp PARAMETR/WARUNEK
Warunki wymagane, 

konieczne do 
spełnienia

Parametry oferowane
(podać zakresy lub opisać)

13 Rękojeści i łyżki wykonane w tzw. „zielonym standardzie”, zgodnie z normą ISO 7376 TAK
14 Całość w sztywnym etui zabezpieczającym TAK
15 Gwarancja 24 miesiące TAK

Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów. 

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

                            o składania oświadczeń woli
                                                                                                                                                                                          wraz z pieczątką imienną)
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Zadanie 18  – Gwóźdź rekonstrukcyjny, antyrotacyjny, kaniulowany, śruby, zaślepki.
Lp Nazwa Nazwa  handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość 
brutto

Producent

1 Gwóźdź rekonstrukcyjny antyrotacyjny, kaniulowany do 
bliższej nasady kości udowej, blokowany, rekonstrukcyjny 
do złamań przezkrętarzowych oraz wielopoziomowych. 
Gwóźdź o anatomicznym kącie ugięcia 6ş, możliwość 
blokowania statycznego lub dynamicznego w części dalszej. 
Śruba doszyjkowa z ostrzem heliakalnym (spiralno-nożowym), 
średnica 11mm, długość od 75 do 130mm lub standardowa, 
gwintowana., średnica 11mm, długość od 70mm do 130mm. 
Śruby doszyjkowe zakładane za pomocą jednego 
instrumentarium. Ryglowanie śruby doszyjkowej 
zapobiegające rotacji. Możliwość kompresji na śrubie 
doszyjkowej śródoperacyjnie. Gwoździe 125, 130, 135 stopnie, 
średnice 10-12mm w wersji krótkiej oraz 10-14 w wersji od 
300mm. Długości od 170mm do 460mm. Gwoździe długie 
lewe i prawe. Materiał tytan. 

szt 5

a Śruba doszyjkowa, gwintowana szt 4
b Śruba z ostrzem helikalnym szt 1
c Śruba ryglująca z gniazdem gwiazdkowym szt 10
d Zaślepka szt 5

                                                                                                                                                                                                                   Razem:

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

(podpis osoby – osób uprawnionych 
do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną)
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Zadanie 19 – Pieluchy tetrowe
L
p

Nazwa Nazwa  handlowa 
produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawk
a VAT 

Wartość 
brutto

Producent

1 Pieluchy tetrowe, białe, podwójnie tkane – 80x80cm,
gramatura 140, 100% bawełna. Gatunek I.
Posiadają atesty PZHNZ

szt 500

                                                                                                                                                                                                                   Razem:

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

(podpis osoby – osób uprawnionych 
do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną)
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Zadanie  20 – Narzędzia laparoskopowe 

Lp Nazwa Nazwa  handlowa 
produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Końcówka  dokręcana  –  grasperowa,  dwie  bransze  z 
okienkiem  zakończone  atraumatycznymi  zębami  do 
chwytania  i  wyciągania,  kompatybilna  z  rękojeściami 
(wielorazowa  rękojeść  grasperowa  z  blokadą  lub  bez 
blokady,  śr.  5mm,  nierozbieralna,  z  funkcja  rotacji,  
podwójny przeciwstawny gwint do połączenia z końcówką,  
kanał  płuczący,  przyłącze  do  koagulacji,  dwa  komplety  
wkładek  redukcyjnych  o  różnych  średnicach,  wskaźnik  
poprawnego zamontowania końcówki, długość 34 cm )

szt 2

2 Końcówka  dokręcana  –  dissectorowa,  typu  Modified 
Maryland  do  chwytania  i  preparowania,  kompatybilna  z 
rękojeściami (wielorazowa rękojeść grasperowa z blokadą 
lub bez blokady, śr. 5mm, nierozbieralna, z funkcja rotacji,  
podwójny przeciwstawny gwint do połączenia z końcówką,  
kanał  płuczący,  przyłącze  do  koagulacji,  dwa  komplety  
wkładek  redukcyjnych  o  różnych  średnicach,  wskaźnik  
poprawnego zamontowania końcówki, długość 34 cm )

szt 2

3 Końcówka  dokręcana  –  dissectorowa,  prosta  z 
zakończeniem wygiętym pod kątem 90 st. do chwytania  i 
preparowania,  kompatybilna  z  rękojeściami  (wielorazowa 
rękojeść grasperowa z blokadą lub bez blokady, śr. 5mm,  
nierozbieralna, z funkcja rotacji, podwójny przeciwstawny  
gwint do połączenia z końcówką, kanał płuczący, przyłącze  
do  koagulacji,  dwa  komplety  wkładek  redukcyjnych  o  
różnych średnicach,  wskaźnik poprawnego zamontowania 
końcówki, długość 34 cm )

szt 2

4 Końcówka  dokręcana  –  dissectorowa  typu  Traditional 
Maryland,  delikatnie  wygięta,  do  chwytania  i 
preparowania,  kompatybilna  z  rękojeściami  (wielorazowa 
rękojeść grasperowa z blokadą lub bez blokady, śr. 5mm,  
nierozbieralna, z funkcja rotacji, podwójny przeciwstawny  
gwint do połączenia z końcówką, kanał płuczący, przyłącze  
do  koagulacji,  dwa  komplety  wkładek  redukcyjnych  o  
różnych średnicach,  wskaźnik poprawnego zamontowania 
końcówki, długość 34 cm )

szt 2
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5 Końcówka  dokręcana  –  nożyczkowa,  obłe  zakończenie 
ostrza, kompatybilna z rękojeściami (wielorazowa rękojeść 
grasperowa  z  blokadą  lub  bez  blokady,  śr.  5mm, 
nierozbieralna, z funkcja rotacji, podwójny przeciwstawny  
gwint do połączenia z końcówką, kanał płuczący, przyłącze  
do  koagulacji,  dwa  komplety  wkładek  redukcyjnych  o  
różnych średnicach,  wskaźnik poprawnego zamontowania 
końcówki, długość 34 cm )

szt 2

                                                                                                                                                                                                                   Razem:

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

(podpis osoby – osób uprawnionych 
do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną)

Zadanie  21 – Lampa naczołowa LED diagnostyczna 
Lp Nazwa Nazwa  handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość 
brutto

Producent

1 Lampa naczołowa LED diagnostyczna szt 2
                                                                                                                                                                                                                   Razem:

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

(podpis osoby – osób uprawnionych 
do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną)
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NAZWA    ….................................................................................................................................
ROK PRODUKCJI  2013         ROK WPROWADZENIA DO PRODUKCJI .....................
KRAJ PRODUKCJI .............................. WYKONAWCA/PRODUCENT ........................................

Lampa naczołowa LED diagnostyczna – 2 szt 
Parametry techniczno – funkcjonalne

Lp PARAMETR/WARUNEK
Warunki wymagane, 

konieczne do 
spełnienia

Parametry oferowane
(podać zakresy lub opisać)

1 Źródło światła żarówka, dioda LED, moc 1W, 6V, temperatura barwy 5500 stopni K TAK/
opisać

2 Wersja akumulatora z ładowarką TAK/
opisać

3 Pojemnik z akumulatorkami stanowi przeciwwagę głowicy TAK

4 Bezprzewodowe zasilanie z baterii lub akumulatorów TAK/ 
opisać

5 Ładowanie akumulatorów bez wyjmowania ich z lampy TAK/
opisać

6 Blokowanie opaski w dowolnej pozycji TAK/
opisać

7 Stabilne mocowanie lusterka uniemożliwiające wypadnięcie TAK/
opisać

8 Proste mocowanie głowicy przy pomocy aluminiowego pokrętła TAK/
opisać

9 Brak kabla zasilającego lampę TAK/
opisać

10 Regulowana wielkość pola zabiegowego poprzez uchwyt żarówki na lusterku TAK/
opisać
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Lp PARAMETR/WARUNEK
Warunki wymagane, 

konieczne do 
spełnienia

Parametry oferowane
(podać zakresy lub opisać)

11 Lusterko  Ø 55 TAK/
opisać

12 Aluminiowy łącznik kulowy pozwalający dowolnie ukierunkowywać strumień światła TAK/
opisać

13 Waga lampy z akumulatorkami max 260g TAK/
opisać

Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów. 

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

                            o składania oświadczeń woli
                                                                                                                                                                                          wraz z pieczątką imienną)

Zadanie 22  – Narzędzia do naczyń
Lp Nazwa Nazwa 

handlowa 
produktu 

oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość 
brutto

Producent

1 Atraumatyczny  mini kleszcz noworodkowy 120mm, kąt 45st 
(nr kat.FB582R Aesculap lub równoważne)

szt 2

2 Atraumatyczny kleszcz naczyniowy SUBRAMANIAN  155mm
(nr kat.FB578R Aesculap lub równoważne)

szt 2

3 Mikropinceta, koncówki 1mm,  zakrzywiona  210mm
(nr kat.FM575R Aesculap lub równoważne)

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  23 –  Wirówka laboratoryjna 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Wirówka laboratoryjna, 230V, 50/60Hz, 
zakres obrotów: 90÷18 000 rpm, bez wyposażenia

szt 1

2 Wirnik horyzontalny 4x200ml   
[ max RPM  5 200]

szt 1

3 Pojemnik 200ml   (O 57/100mm) szt 4
4 Wkładka redukcyjna   7x15/10ml (O 17x110mm) szt 4

                                                                                                                                                                                                                   Razem:

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

(podpis osoby – osób uprawnionych 
do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną)
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WIRÓWKA LABORATORYJNA 
Parametry techniczno – funkcjonalne

LP. WYMAGANIA PARAMETRY TECHNICZNE ODPOWIEDŹ 
WYMAGANA

ODPOWIEDŹ 

I. Wymagania ogólne 
1 Wirówka laboratoryjna TAK 
2 Producent Podać 
3 Kraj Podać 
4 Model / typ Podać 
5 Urządzenie fabrycznie nowe TAK 
6 Rok produkcji systemu: nie starszy niż 2013 TAK 
7 Instrukcja użytkowania w języku polskim TAK 

II. Zasilanie wirówki 
8 Zasilanie 230V, 50 Hz TAK 
9 Sygnalizacja włączenia do sieci TAK 

III. Gabaryty  wirówki 
10 Wymiary max HxWxD  360x440x530mm +/- 20mm TAK/ podać 
11 Max masa bez rotora 40kg+/-5kg TAK/podać 

IV. Parametry wirówki
12 Max prędkość wirowania min 16 000rpm TAK/podać 
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13 Max przyśpieszenie w przypadku stosowania rotora na probówki typu Eppendorf min 23 000g TAK/podać 
14 Programowanie prędkości z możliwością blokowania wybranych funkcji menu Podać zakres
15 Automatyczne przeliczanie rmp na RCF, możliwość programowania tych wartości TAK 
16 Możliwość stosowania różnych rotorów m.in.

*  wychyłowego z czteroma ramionami do badań 2,2ml cyto RPM min. 2 300obr/min
*  wychyłowego na min. 6 płytek 96-dołkowych RCF min 2 300xg
*  stałokątowego na min 10 probówek 10ml  Ø17x70/80mm RCF min.21 000xg

17 Wymiana rotorów we własnym zakresie przez Użytkownika wirówki TAK 
18 Automatyczne rozpoznawanie rotor i kontrola niewyważenia TAK 
19 Automatyczne określanie prędkości maksymalnej dla danego rotora TAK 
20 Programowanie czasowe TAK 
21 Funkcja krótkiego wirowania bez nastawiania parametrów (short) obsługiwana oddzielnym przyciskiem oraz mozliwość 

pracy w trybie ciągłym
TAK 

22 Silnik nie wymagający konserwacji TAK 
23 Zabezpieczenie przed otwarciem komory podczas wirowania TAK 
24 Komora zapewniająca bezpieczeństwo podczas awarii rotora  TAK 
25 Komora odporna na korozję TAK 

IV. Sterowanie wirówki 
26 Sterowanie mikroprocesorowe z czytelnym wyświetlaczem LCD TAK 
27 Precyzyjne ustawienie parametrów wirowania wg obrotów lub RCF, możliwość zmiany parametrów podczas wirowania TAK 
28 Możliwość zapisu min 5 programów Użytkownika TAK 
29 Możliwość wyboru sposobu startu i zatrzymania w skali min 5 stopniowej TAK 
30 Możliwość awaryjnego otwierania komory w przypadku awarii TAK 
31 Możliwość automatycznego otwierania pokrywy po zakończeniu wirowania TAK 

V. Wyposażenie wirówki 
32 Rotor wychyłkowy max obroty min 5 000/min, możliwość autoklawowania, możliwość stosowania adapterów n różne 
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probówki, wyposażony w pojemniki – obsada na cały rotor – na min: 24 probówki o wymiarach Ø 16/17x100/120mm 

VI. Wymagania pozostałe 
33 Gwarancja min 24 miesiące TAK 
34 Autoryzowany przez producenta certyfikowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny TAK 
35 Urządzenie energooszczędne TAK 

Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów. 

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

                            o składania oświadczeń woli
                                                                                                                                                                                          wraz z pieczątką imienną)

Zadanie  24 –  Papier do defibrylatora 
Lp Nazwa Nazwa  handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość 
brutto

Producent

1 Papier  do  defibrylatora  ZOLL  SERIES  M 
90mmx90mmx200 

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)
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Zadanie 25 – Zestaw noworodkowy - sterylny
L
p

Nazwa Nazwa  handlowa 
produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawk
a VAT 

Wartość 
brutto

Producent

1 Zestaw noworodkowy, sterylny składający się z;
-  podkład chłonny z pulpy celulozowej (60x60), 
   chłonność 1050g - 1szt
-  serweta z włókniny kompresowej 40g.m2 (80x60),
   chłonność 900% -  2 szt  
- czapeczka dla noworodka 12x10, wykonana z dzianiny,
   100% bawełna
- kocyk flanelowy z motywem dziecięcym 160x75- 1 szt 

szt 800

                                                                                                                                                                                                                   Razem:

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

(podpis osoby – osób uprawnionych 
do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną)
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