
      
 załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/26/2013 -   formularz cenowy przedmiotu zamówienia

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

ZADANIE 1 – Stent montowany na balonie, prowadnik 0,035 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produkt\u 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Stent montowany na balonie, prowadnik 0,035 stent 
zamkniętokomórkowy śr 4-10mm, dł. 15-80mm, 
stent stalowy wycięty z jednego kawałka laserowo, 
bez łączeń, ciśnienie robocze 8atm, 
dł shaftu 80, 135cm dobra widoczność stentu w 
obrazie rtg współpracuje z koszulką 6F cewnik 
balonowy pokryty silikonem w kanale wewnętrznym 
i na zewnątrz

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 2 –  Balon do t btk 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produkt\u 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Balon do t btk
cewniki balonowe na prowadnik 0,014”
controlled compliant
dł 20-220mm (pełna rozmiarówka do 220mm)
śr 1,5-4,0 mm
długość shaft 90, 120cm (i 150cm dla średnic 1,5 i 2mm)
dwa markery na shaft pozycjonujące balon
kompatybilne z introduktorem 4F
ciśnienie nominalne 6atm, RBP 15atm dla śr 1,5-3mm i 
13atm dla śr 3,5-4mm

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 3 – Balon na prowadnik 0,035”  
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produkt\u 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Balon na prowadnik 0,035”
śr 3-12mm
dł 20-220mm (pełna rozmiarówka do 220mm)
ciśnienie robocze 8-20atm (wymóg spełnienia 
warunków granicznych)
dł shaftu 80,135cm

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  4 – Balon btk 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produkt\u oferowanego 
jm Ilość Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Balon btk
średnica wewnętrzna 0,018 i 0,014
balony dostępne w wersji RX i OTW
śr 1,25-8mm
dł 15-220mm
profil przejścia 0,95mm
ciśnienie robocze 10-16atm
średnica koszulki nie większa niż 4F
dł shaftu 80,150cm

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  5 – Scoring baloon 
Lp Nazwa    Nazwa handlowa produkt\u oferowanego jm Ilość Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka VAT Wartość brutto Producent

1 Scoring baloon
cewnik balonowy nacinająco-pozycjonujący
konstrukcja spiralnego ostrza: 
3 druty nacinające dla średnic 2,0-3,5mm; 
4 druty nacinające dla średnic 3,0-6,0mm oraz
5 ostrzy dla długości 10cm 
śr 2,0-6,0mm
dł 10,20,40,100mm
system OTW współpracujący z prowadnikami 
0,014 i 0,018”

długość shaft 50,90,137,155cm
dwa znaczniki określające część roboczą balonu 

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)
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ZADANIE 6 – prowadnik 35 ”J”  
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produkt\u oferowanego 
jm Ilość Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Prowadnik 35”J”  dł 150, 260cm 
z ruchomym rdzeniem 

szt 60

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

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

           do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)

ZADANIE  7 – Prowadnik hydrofilny 0,018” 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produkt\u 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Prowadnik hydrofilny 0,018”
dł 200cm
taperowany
końcówka prosta, łatwo formowalna 

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 8 – Prowadnik hydrofilny 0,014”  
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produkt\u 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent
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1 Prowadnik hydrofilny 0,014”
dł 185, 300cm
końcówka J i prosta
średnia twardość

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 9 –  Prowadnik hydrofilny 0,014”
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produkt\u 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Prowadnik hydrofilny 0,014” dł 182, 300cm
light support
spiral coil tip

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 10 – Prowadnik z końcówką hydrofilną 0,014”  
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produkt\u 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent
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1 Prowadnik z końcówką hydrofilną 0,014”
umożliwia pokonanie ciasnego, trudnego zwężenia
sterowalny
końcówka taperowana 0,025” dł 17cm
dł 180 i 300cm

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  11 – Introduktor z koszulką interwencyjną  
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produkt\u 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Introduktor z koszulką interwencyjną
śr 4F – 8F
dł 11,23,45,55,90cm
koszulka zakończona markerem widocznym w 
obrazie RTG, 

zatrzask pomiędzy dilatatorem i koszulką, 
zastawka uszczelniająca silikonowa
pokrycie powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej 
silikonem

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)

SPZOZ/PN /26/2013                                                                                            6 z 10



ZADANIE  12 – Zestawy obłożeń jednorazowych   do angioplastyki z folią boczną 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produkt\u 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Zestawy obłożeń jednorazowych do 
angioplastyki z folią boczną
obłożenie co najmniej 330/211cm
2 fartuchy
osłona na stolik narzędziowy
powłoki ochronne na ekran, lampę i wzmacniacz 
rurka do zatrzymania kontrastu 1300mm
kompres absorbcyjny 
miska plastikowa na sól fizjologiczną 

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 13 – Igły do angiografii  
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produkt\u 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Igła do angiografii
śr 0,021”
dł 3,8cm

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 –  System do zamykania naczyń  
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produkt\u 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 System do zamykania naczyń
aplikator i wchłanialna syntetyczna plomba hemostatyczna, 
system nie pozostawia żadnych elementów wewnątrz 
naczynia,
 możliwość użycia koszulki zastosowanej do zabiegu 5,6,7F

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 15 – System do przechodzenia do prawdziwego światła naczynia (re-entry)  
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produkt\u 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 System do przechodzenia do prawdziwego 
światła naczynia (re-entry)
w zestawie cewnik re-entry i prowadnik 0,014”, 
dł 300cm, przechodzi przez koszulkę 6F 

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)
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ZADANIE  16 – Stent szyjny samorozprężalny nitynolowy  
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produkt\u 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Stent szyjny samorozprężalny nitynolowy,  wykonany 
z jednego kawałka nitynolu, wycinany laserowo
śr 5-10mm
dł 20,30,40mm
system rx 135cm
śr kanału wewnętrznego 0,14”
kompatybilny z koszulką max 6F
małe skracanie stentu podczas implementacji (do 8%)
dobra widoczność systemu w obrazie rtg

szt 5

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  – System neuroprotekcji   
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produkt\u 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 System neuroprotekcji typu filtr możliwy do 
stosowania w naczyniach o ś 2,5-7,0mm, 
uniwersalny rozmiar dla  średnic 4-7mm,
dł. systemu 190mm, prowadnik ruchomy 
niezależny od systemu protekcji dla koszulki 6F

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  18 – Balon do btk  
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produkt\u 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Balon do btk na prowadnik 0,14 OTW, 
4F dla wszystkich rozmiarów, śr. 1,2-2mm, 
dł 12 i 20mm, wzmocniona część dystalna 
końcówki, ciśnienie robocze 8 atm, RBP 14atm, 
profil wejścia końcówki 0,017”  

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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