
załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/15/2014 - 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  –  Osprzęt elektrochirurgiczny 

Lp Nazwa Nazwa handlowa 
produktu oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

Osprzęt do aparatu elektrochirurgicznego  typu ES 350
1 Elektroda - nóż prosty  25mm szt 6

2 Uchwyt  elektrody 4mm,  2 -  przyciskowy 
szeroki, kabel 4m. Wtyk 3 pin 

szt 4

3 Elektroda neutralna, jednorazowa, hydrożel, 
dzielona dla dorosłych i dzieci 176x122mm, 
op. 10x5szt

szt 1 200

4 Kabel  elektrody  neutralnej  jednorazowej, 
wtyk EU 6,3mm  dł 3m lub 5m

szt 2

5 Elektroda kulka prosta 4mm
 (wyjście 4mm)

szt 4

6 Kabel  monopolarny  kompatybilny  z 
oprzyrządowaniem  endoskopowym  firmy 
KARL  STORZ  do  endoskopu  KARL 
STORZ dł. 3m, wtyk 4mm

szt 2

7 Kleszczyki  do  bipolarnego  zamykania 
naczyń dł. 23cm, zagięte

szt 1

8 Kleszczyki  do  bipolarnego  zamykania 
naczyń dł. 23cm, proste

szt 1
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9 Kabel bipolarny 2x2,6mm do kleszczyków 
ThermoStapler wtyk 2-pin 29mm  dł 5m 

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 2 – 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)
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ZADANIE 3 – Osprzęt do aparatu EMED ES 120
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego 
jm Ilość Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka VAT Wartość brutto Producent

1 Elektrody monopolarne
a) - nóż prosty do uchwytu 4mm szt 2

b) - lancet prosty wąski do uchwytu 
4mm

szt 2

2 Elektrody neutralne dzielone j.u. szt 100

3 Kabel do elektrody jednorazowej
a) - 3mb szt 1

b) - 5mb szt 1

4 Uchwyt elektrody z kablem 4mm 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 4  – Układy oddechowe    
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Układ oddechowy do respiratora  TRILOGY 100, 
rura karbowana, standardowa dla dorosłych, 
dł. 1,5-1,8mb, gładka wewnątrz 

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)
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ZADANIE  5 – 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 butelek z nutrisonem  

szt 60

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

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 6  –  Osprzęt do diatermii ICC300 ERBE
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Elektroda  neutralna  jednorazowa,  hydrożel, 
dzielna dla dorosłych i dzieci 176x122mm  

opak.
(50 szt)

30

2 Kabel  do  elektrody  neutralnej  1  x  użytku 
(3mb)

szt 2

3 Biopolarne elektrody koagulacyjne, proste 
dł. 16,5 cm, końcówka 2mm tępa szt 2

4 Kabel łączący do elektrod biopolarnych 
dł. 5m

szt 2

5 Elektroda  bipolarna,  igła  zagięta  900, 
0,6x1,5mm, dł. 115mm 

szt 1

6 Elekroda  bipolarna,  igła  zagięta  900, 

0,6x4mm, dł 115mm
szt 1
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7 Uchwyt  elektrod  monopolarnych  z  2 
przyciskami i kablem dł. 4-5 m- na 1wtyk

szt 8

8 Kabel  monopolarny  dł.  3m  lub  5m 
(kompatybilny  z  osprzętem endoskopowym 
firmy KARL STORZ)

szt 2

9 Kabel   monopolrny  do  resektoskopu  wtyk 
męski  2mm,  wtyk  męski  ERBE  dł  4,5m 
do resektoskopu  KARL STORZ 

szt 2

10 Nóż  prosty  25mm,   do  uchwytu 
monopolarnego 4mm

szt 8

11 Czyścik do narzędzi opak 
(100szt)

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 7  –  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)

SPZOZ/PN/15/2014                                                                                                   Strona 5 z 21



ZADANIE 8 –  Elektrody do resektoskopu firmy KARL STORZ

Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

Elektrody do resektoskopu firmy KARL STORZ
1 Elektroda pętla tnąca rozmiar Ch24 szt 15
2 Elektroda igłowa szt 2
3 Elektroda kulkowa (kulka 4mm) szt 10
4 Elektroda nożowa pojedyncza do uretrotomu Ch24 szt 6

      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 – Cewnik dializacyjny
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego 
jm Ilość Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Cewnik dializacyjny jałowy, rozmiar 12F, 
dł. 15-25cm (wszystkie rozmiary co 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 ................ .....................................................

               (podpis osoby – osób uprawnionych 
           do składania oświadczeń woli
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ZADANIE 10 –  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 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  11 –  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 
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
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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 

probówki, wyposażony w pojemniki – obsada na cały rotor – na min: 24 probówki o wymiarach Ø 16/17x100/120mm 

VI. Wymagania pozostałe 
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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 12 –  Kaniule do nosa
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego 
jm Ilość Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1  Cewniki jednorazowe do nosa - 
do badania bezdechu sennego  

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)
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ZADANIE  13 – Stent samoroprężalny obwodowy nitinolowy  
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 *Stent  samorozprężalny  długi  kompatybilny  z 
prowadnikiem 0,018 i 0,035
*Pokrycie  pasywne  substancją  przyspieszająca 
endotelializację,  zapobiegająca zakrzepicy w stencie oraz 
ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do naczynia 
*Materiał konstrukcyjny: nitinol
*Długości: 30;40;60;80;100;150;170;200mm
*Średnice: 4-7mm (4F), 5-7mm (6F)
*Długość systemów dostarczania 90cm oraz 135cm – Over 
The Wire
*Skracalność poniżej 2%
*Kompatybilne z introducerem 4F dla wszystkich średnic 
(system 0,018) i 6F (system 0,035)
*Konstrukcja  wieloelementowa  –  każdy  z  segmentów 
działa niezależnie
*Braku efektu  „rybiej  łuski”  dzięki  konstrukcji  „peak  to 
valley”
Kompatybilny z prowadnikiem 0,018

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 14 – Stenty wydzielające leki  
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego 
jm Ilość Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Stenty btk wydzielające lek antyproliferacyjny, 
kompatybilny  z  prowadnikiem  0,014  i 
cewnikiem prowadzącym  5F.  Średnice  od 2,2 
lub 2,5 do 4mm. Długości co najmniej 38mm. 

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 15 – Koszulka interwencyjna, contralateralna   
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego 
jm Ilość Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Koszulka  interwencyjna,  contralateralna  z 
zastawką i dilatatorem w zestawie. Średnica 6F-
7F. Długość 55cm. Dobra widoczność w skopii. 

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  16 – Cewnik balonowy wysokociśnieniowy  
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego 
jm Ilość Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Cewnik  balonowy  wysokociśnieniowy  do 
plastyki  obwodowej  RBC co najmniej  24atm. 
Średnica 3-10mm,
długość balonu 20mm-200mm. 
Kompatybilny z prowadnikiem 0,035. 
Długość  cewnika  prowadzącego  40cm;  80cm; 
120cm; 135cm.

   

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 17 – Cewnik balonowy do naczyń dużej średnicy  
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Cewnik  balonowy  do  naczyń  dużej  średnicy. 
Średnica balonu:
12mm;14mm;16mm;18mm;20mm;24mm;26mm.
Długość balonu: 2; 4; 6cm. 
Długość  systemu wprowadzającego 75cm i  120cm. 
Kompatybilny z prowadnikiem 0,035. System OTW. 
Znaczniki balonu dobrze widoczne w skopii. 
RBP 12-18atm. 

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 18 – System do zamykania naczyń  
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego 
jm Ilość Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 * Zamykanie tętnic po wkłuciach 5-8F
* zamykacze w 2 rozmiarach: 6F dla wkłucia 5-6F i 8F 
dla wkłucia 7-8F
* dwa mechanizmy homeostatyczne: mechaniczny 
(kanapka) i bichemiczny (kolagen)
* zamykanie naczynia od wewnątrz (kotwica) i zewnątrz 
(kolagen)
* trzy komponenty zamykacza: plimerowa kotwica, szew, 
kolagen
* wszystkie komponenty wchłanialne do 90 dni
* w sterylnym opakowaniu: urządzenie zamykające, 
koszulka, lokalizator arteriotomii, prowadnik 

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 19 – Prowadnik typu Ballance Middle Weight (BMW) 0,014  
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Prowadnik typu Ballance Middle Weight (BMW) 0,014 za 
standardową kształtowalną manualnie końcówką roboczą. 
Długość  prowadnika  300cm.  PTFE  na  części  sztywnej, 
powłoka hydrofilna na części elastycznej ; 31cm 

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)
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ZADANIE 20 – Introduktor z koszulką interwencyjną  
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego 
jm Ilość Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Introduktor z koszulką interwencyjną. 
Średnice 4F-8F. Długość: 11; 23;45;55;90 cm. 
Koszulka zakończona markerem widocznym w 
obrazie RTG. Zatrzask pomiędzy dilatatorem i 
koszulką.  Zastawka uszczelniająca silikonowa. 
Pokrycie  powierzchni  wewnętrznej  i 
zewnętrznej silikonem. 

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  21– Rampa trójdrożna  
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego 
jm Ilość Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Rampa trójdrożna, niskociśnieniowa prawa 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 22 – Strzykawka wysokociśnieniowa  
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego 
jm Ilość Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem 
ciśnienia  0-30atm.  Wyposażona  w  kranik 
trójdrożny. 

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 23 – Cewnik wspomagający prowadnik 0,014  
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego 
jm Ilość Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Cewnik wspomagający prowadnik w przejściu 
przez  zmiany  w  trudnych  anatomicznie 
tętnicach  poniżej  kolana,  współpracujący  z 
prowadnikiem0,014  wykonany  w  całości  ze 
stali  medycznej  z  nacięciem  spiralnym  na 
końcu  dystalnym,  2  markery,  rozmiar  2F 
dystalnie  i  2,3F  proksymalnie.  Dostępne 
długości 100, 150cm itp. crossing, profile 0,66.

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)
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ZADANIE 24 – Kaniula dożylna bezpieczna 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego 
jm Ilość Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Kaniula  dożylna  bezpieczna  z  dodatkowym 
portem  bocznym,  wykonana  z  poliuretanu  z 
automatycznym zatrzaskiem zabezpieczającym 
igłę po jej użyciu. 
0,8 – 0,9 niebieski szt 500

1,0 – 1,1 różowy 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 25 –  Prowadnik 0,35
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego 
jm Ilość Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Prowadnik 0,35”J”
długość 260cm z ruchomym rdzeniem 

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 26 –   Prowadnik hydrofilny 0,014'
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego 
jm Ilość Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Prowadnik hydrofilny 0,014'
długość 300cm
końcówka „J”   dł. 3cm

szt 50

2 Prowadnik hydrofilny 0,014'
końcówka „J” długość 300cm
miękkie zakończenie 2cm, MS, LS

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 27 – Zestaw do pobierania materiału do badań w czasie odsysania   
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego 
jm Ilość Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Zestaw do pobierania materiału do badań w 
czasie odsysania (1 końcówka męska, 
1 końcówka żeńska – bez cewnika), 
poj. zbiornika min. 20ml

szt 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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ZADANIE 28 – Dreny do pompy histeroskopowej   
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego 
jm Ilość Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Dren płuczący z igłami do zast. z pompą KARL 
STORZ  HAMOU  ENDOMAT  (HYS), 
sterylny, 10 szt

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  29 – Wieszak kroplówki  
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego 
jm Ilość Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Wieszak teleskopowy kroplówki 
przyścienny (stal kwasoodporna), długość 
po rozciągnięciu – max 2mb.  

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)
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ZADANIE 30 – Dren do pompy objętościowej BRAUN     
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Dren do pompy objętościowej typu Infusomat Space Line f. Braun, 
wykonany  z  PCV  bez  DEHP,  ostry  kolec  nakłuwający,  łatwa 
penetracja,  wygodne  nakłucie  podwieszonych  pojemników, 
odpowietrznik zaopatrzony w filtr bakteryjny, zamknięcie Euro-Cap, 
ergonomiczny  kształt  komory  kroplowej,  idealnie  przezroczysta, 
górna  część  komory  idealnie  dostosowana  do  założenia  czujnika 
kropli, elastyczna dolna część o dużej pojemności, 
kroplomierz:  20  kropli  1ml  +/-0,1ml  (woda  dest.),  zabezpieczenie 
przed cząsteczkami większymi niż 15µm – filtr,  zacisk rolkowy w 
kolorze  pomarańczowym  wyposażony  w  zabezpieczenie  kolca  po 
użyciu, długość całkowita 300cm. 

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)
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ZADANIE  31 –   Zestaw do wewnętrznego szynowania moczowodów
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Zestaw do wewnętrznego szynowania moczowodów do utrzymania 
w moczowodzie do 6 miesięcy. 
Cewnik  poliuretanowy  o  wygładzonej  powierzchni,  perforowany  na 
całej długości, widoczny w promieniach RTG i wyskalowany co 5cm. 
Bliższy koniec otwarty, dalszy zamknięty. 
Zestaw fabrycznie złożony i  gotowy do aplikacji  w składzie:  Cewnik 
poliuretanowy  podwójnie  zagięty,  popychacz,  prowadnik  pokryty  
teflonem, dwie klemy zaciskowe.
Zestaw  zawierający  popychacz  z  dwoma  wąsami  umożliwiający 
sterowalność zestawu do momentu wyjęcia prowadnika. 
Wymagane rozmiary: od 4,8CH – 9 CH
4,8Ch, dł. 24-30cm/popychacz dł. 70cm/prowadnik 0,028” dł. 150cm
6 Ch,   dł. 24-30cm/popychacz dł. 45cm/prowadnik 0,032” dł. 100cm
7 Ch,   dł. 24-30cm/popychacz dł. 45cm/prowadnik 0,035” dł. 100cm
8 Ch,   dł. 24-30cm/popychacz dł. 45cm/prowadnik 0,045” dł. 100cm
9 Ch,   dł. 24-30cm/popychacz dł. 45cm/prowadnik 0,045” dł. 100cm

 

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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