
załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/22/2014 - formularz cenowy przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1- spirytus skażony hibitanem oraz  spirytus czysty

Lp Nazwa towaru Nazwa
handlowa
produktu

oferowanego

jm Ilo ść Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT

Wartość brutto Producent

1 Spirytus skażony hibitanem
0,5% a 1000ml

Op. 400

2 Spirytus czysty 96 % a 1000ml Op. 140
                                                                                                                                                                                  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
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Zadanie nr 2- benzyna

Lp Nazwa towaru Nazwa
handlowa
produktu

oferowanego

jm Ilo ść Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT

Wartość brutto Producent

1 Benzyna a 1 litr Op. 90

                                                                                                                                                                                  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
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Zadanie nr 3- substancje recepturowe

Lp Nazwa towaru Nazwa
handlowa
produktu

oferowanego

jm Ilo ść Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT

Wartość brutto Producent

1 Jodyna 3% r-r a 100g Op. 10

2 Płyn Logola r-r wodny a 40g op 40

3 Codeini phosphsa substancja 
a 10g

op 15

4 Ephedrini hydrochloridum
substancja

Kg 0,2

5 Glycerinum płyn kg 25

6 Glucosum substancja kg 80

7 Kalii iodidum substancja a
250g

op 20

8 Natrii benzoas substancja kg 2

9 Natrium tetraboricum
substancja

kg 2

10 Parafina płynna kg 60
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11 Talk substancja kg 2

12 Urea pura substancja kg 0,5

13 Vaselinum album kg 100

14 Carbo medicinalis substancja kg 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
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Zadanie nr 4- Szczepionki, surowice

Lp Nazwa towaru Nazwa
handlowa
produktu

oferowanego

jm Ilo ść Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT

Wartość brutto Producent

1 Surowica przeciw jadom węży
i żmij 500j. A 5ml x 1 fiolka

fiolka 25

2 Szczepionka przeciwtężcowa
adsorb T a 0,5 ml x 1 fiol

op. 700

3 Antytoksyna tężcowa ludzka
250j a 1ml

fiolka 60

4 Gamma anty Hbs inj 200j.m x
1 fiolka

fiolka 6

5 Tuberculin RT23 2j.m/0,1ml x
10 fiolek

op. 4

6 Szczepionka p/WZW-B
20mcg/1ml x 1 fiolka

fiolka 50

7 Szczepionka tężcowo- błonicza
TD 0,5ml x 1 fiolka

fiolka 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
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Zadanie nr 5- spirytus skażony hibitanem oraz  spirytus czysty

Lp Nazwa towaru Nazwa
handlowa
produktu

oferowanego

jm Ilo ść Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT

Wartość brutto Producent

1 Opatrunek hemostatyczny
QuickClot  38mm x 38mm x 1
sztuka

Op. 70

2 Opatrunek hemostatyczny
QuickClot  41mm x 19mm x 1
sztuka

Op. 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
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Zadanie nr 6- leki różne

Lp Nazwa towaru Nazwa
handlowa
produktu

oferowanego

jm Ilo ść Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT

Wartość brutto Producent

1 Biodacyna inj 0,5g x 1 fiolka Op. 1500

2 Biodacyna inj  1,0g x 1 fiolka Op. 400
3 Biodacyna inj  0,25g x 1 fiolka Op. 1000
4 Carvedilol tabl  6,25mg x 30tabl Op. 260
5 Carvedilol tabl 12,50mg x 30tabl Op. 260
6 Dekapine Chronosphere 500

granulat x 30 tabletek
Op. 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

SPZOZ/PN/22/2014                                                                                                    Strona 7 z 7


