
załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/29/2014 - 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 – Igły do punkcji mostka
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość 
brutto

Producent

1
Igła  do  punkcji  mostka  16Gx  30-45mm  z 
regulowaną  długością  ostrza,  z  blokadą 
regulującą głębokość wkłucia.

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 2 – Worki na zwłoki
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość 
brutto

Producent

1
Worki czarne na zwłoki 
(grubość folii min. 0,16mm, szer.90cm x dł. 230cm 
+ 2 pary rękawic) Zamykanie:
- zamek błyskawiczny szt 100
- taśma samoprzylepna szt. 500

2 Worki na zwłoki dla noworodków (dzieci) 
70 x 40cm (+/-10cm) na zamek błyskawiczny 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 3 – Strzykawki jednorazowego użytku sterylne
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość 
brutto

Producent

1 Strzykawka j.u.
100ml cewnikowa szt 7 000

                                                                                                                                                                                                                   Razem:

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

(podpis osoby – osób uprawnionych 
do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną)

Zadanie 4 – Strzykawki jednorazowego użytku sterylne
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość 
brutto

Producent

1 Strzykawka j.u. biała 50ml do pomp infuzyjnych szt 10 000
2 Strzykawka  j.u.  bursztynowa  50ml  do  pomp 

infuzyjnych szt 9 000

                                                                                                                                                                                                                   Razem:

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

(podpis osoby – osób uprawnionych 
do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną)
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Zadanie 5 – Strzykawka do płukania ucha
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość 
brutto

Producent

1 Strzykawka 100ml do płukania ucha z końcówką 
luer-lock  do  redukcji  przepływu.  Końcówka 
redukcyjna  po  dokonaniu  odłączenia  od  tłoka 
strzykawki  nie  powinna  zawierać  ostrych 
końców powodujących  dyskomfort  przy użyciu. 
Produkt  wzorcowy  strzykawka  prod.  POLFA 
Lublin  lub równoważna.

szt. 1 200

                                                                                                                                                                                                                   Razem:

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

(podpis osoby – osób uprawnionych 
do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną)

Zadanie 6 – Zestaw do mikrojejunostomii
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość 
brutto

Producent

1 Zestaw igłowy
 rozm.: cewnik Ch 08 (2,7mm), dł. 80cm

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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Zadanie 7 – Elektrody do KTG
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość 
brutto

Producent

1 Elektrody  5x10cm  z  przewodem  łączącym  do 
aparatu mama TENS My Time     (kpl. 4 –szt) kpl 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)

Zadanie  8 – Lusterka krtaniowe
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość 
brutto

Producent

1 Lusterka krtaniowe
Nr 3 szt 20
Nr 4 szt 20
Nr 5 szt 20
Nr 6 szt 20
Nr 7 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)
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ZADANIE  9  – Ustniki do spirometru 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka VAT Wartość brutto Producent

1 Ustniki  do  spirometru  LUNGTEST  1000 
(plastikowe śr. wew. 30mm)

szt 100

2 Głowica  do  spirometru  LUNGTEST  1000 
plastikowa

szt 20

R-m: 

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

               (podpis osoby – osób uprawnionych 
           do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną)

ZADANIE  10  –  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

kpl 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)

SPZOZ/PN/29/2014                                                                                                   Strona 5 z 15



ZADANIE 11 – 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  12 – 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  do  podawania  płynów  inf.  przy 
użyciu pompy objętościowej MEDIMA P

kpl 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  13  – 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)

ZADANIE  14  – 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 biochemiczny (kolagen)
* zamykanie naczynia od wewnątrz (kotwica) i  
   zewnątrz (kolagen)
* trzy komponenty zamykacza: 
   polimerowa 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)
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ZADANIE  15  – 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  16  – 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 17  – Prowadnik z z pokryciem hydrofilnym  
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka VAT Wartość brutto Producent

1 Prowadnik z pokryciem hydrofilnym 0,014 
końcówka „J”  MS i LS
długość 300cm

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  18  – Cewnik diagnostyczny  
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka VAT Wartość brutto Producent

1 Cewnik diagnostyczny na prowadnik  0,35. 
Różne końcówki.  5-12 otworów bocznych. 
Długość: 65-125cm. 
Średnice 4F-6F, ciśnienie 1200psi.

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/29/2014                                                                                                   Strona 9 z 15



ZADANIE 19  – 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)

ZADANIE 20 – Układy oddechowe do aparatu do znieczulenia dla dzieci  
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. anestetyczny z PCV, 
rury karbowane – wewnątrz gładkie (dł. 1,6-
1,8m plus trzecia dodatkowa
dł. 0,6-0,8 z workiem 1L) ze złączem Y oraz 
kolankiem dla DZIECI śr. 15mm

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 21– Zestaw do konikotomii  
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka VAT Wartość brutto Producent

1 Zestaw  do  konikotomii  dla  dorosłych 
QUCK - TRACH

szt 5

2 Zestaw do konikotomii dla dzieci
QUCK - TRACH

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  22 – Igła doszpikowa  
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka VAT Wartość brutto Producent

1 Igła doszpikowa dla dorosłych szt 1
2 Igła doszpikowa dla dzieci szt 1

R-m: 

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

               (podpis osoby – osób uprawnionych 
           do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną)
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ZADANIE 23 – Maski krtaniowe  
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka VAT Wartość brutto Producent

1 Maski kraniowe nr 1 szt 5
2 Maski kraniowe nr 1,5 szt 5
3 Maski kraniowe nr 2 szt 5
4 Maski kraniowe nr 2,5 szt 5
5 Maski kraniowe nr 3 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  24 – Zestaw do embolektomii  
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego 
jm Ilość Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka VAT Wartość brutto Producent

1 Over- The – Wire Embolectomy Catheter
* posiada światło na prowadnik
* możliwość podawania kontrastu i irygacji
* średnice balonu: 6,10,12 mm
* średnica cewnika: 3,4,5F
* prowadnik: 0,018; 0,025; 0,028; 0,035; 0,038 

3F – 2szt
4F – 2szt
5F – 2szt

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 25 – Zestaw do kaniulacji tętnicy metodą Seldingera
   

Lp Nazwa Nazwa handlowa 
produktu 

oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka VAT Wartość brutto Producent

1 Zestaw do kaniulacji tętnicy metodą Seldingera
średnica 1-1,1mm,    długość 8-10 cm

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 26 – Fartuchy ochronne RTG i inne   
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka VAT Wartość brutto Producent

1 Fartuchy ochronne RTG typ DG składający 
się z dwóch zachodzących na siebie części, 
kamizelki i spódnicy. 
Równoważnik 0,5mmPo.   Rozmiar SM

szt 2

2 Ochrona tarczycy typ AP.
wykonana w formie stójki ze śliniakiem i 
zapięciem na rzep.
 Długość 12cm; 0,5mmPo.    Rozmiar L

szt 2

3 Okulary ochronne RTG typ OP. szt 2
4 Płaszcz  (xenolite NL) DS 60x90

równoważnik Pb 0,50mm, 0,25mm
kolor różowy (K - 08)

szt 1

5 Wieszak  z  obrotowymi  ramionami  na 
statywie  ruchomym   (jezdnym)  na  fartuchy 
ołowiane RTG (5-6 ramion)

szt 1

R-m: 

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru” 
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........................., DNIA ................ .....................................................
               (podpis osoby – osób uprawnionych 

           do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)

ZADANIE 27 – Metkownica trzyrzędowa   
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego 
jm Ilość Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka VAT Wartość brutto Producent

1 Trzyrzędowa  metkownica  do  drukowania  i 
naklejania etykiet do dokumentacji 
(ster. gazowe + parowe)

szt 2

2 Etykiety  podwójnie  przylepne  ze  wskaźnikiem 
sterylizacji parowej –  rolka 500szt

rol 100

3 Etykiety  podwójnie  przylepne  ze  wskaźnikiem 
sterylizacji tlenkiem etylenu – rolka 500szt 

rol 15

R-m: 

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

               (podpis osoby – osób uprawnionych 
           do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną)

ZADANIE 28 –   Filmy do mammografii
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka VAT Wartość brutto Producent

1 Filmy do mammografii 18x24op. - 100szt op 50
2 Filmy do mammografii 24x30op. - 100szt op 12

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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wraz z pieczątką imienną)

ZADANIE 29 –   Wywoławcze i utrwalacze
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka VAT Wartość brutto Producent

1 Wywoływacz do obróbki aut.   Op - 20L op 24
2 Utrwalacz do obróbki aut.        Op - 20L op 24

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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