
ZAŁĄCZNIK nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/32/2014 - 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  – Fartuch y i pokrowce  
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego 
jm Ilość Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Fartuch  chirurgiczny  w  części  przedniej 
nieprzemakalny niesterylny 

szt 2 000

2 Fartuch  operacyjny  przedni  z  włókniny 
foliowanej sterylny - 
 rozm ok  0,85 - 0,90 x 1,2 - 1,3m

szt 2 000

3 Pokrowce  włókninowe  na  buty  –  ściągane 
gumką (antypoślizgowe)

para 3 000

4 Fartuch przedni foliowy – niesterylny 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

ZADANIE  2  – Rękawy sterylizacyjne  
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego 
jm Ilość Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

Opakowania włókninowo – foliowe, naniesione wskaźniki procesów sterylizacji parą wodną, formaldehydem, tlenkiem etylenu poza przestrzenią roboczą 
. Gramatura włókniny 60g/m2 +/- 5%. Folia minimum pięciowarstwowa, przeźroczysta, grubość nie większa niż 55 mikrometry. 

1 Rękawy włókninowo – foliowe 
rozm 20cm x 100m

szt 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 
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           do składania oświadczeń woli

ZADANIE 3   – Maska tlenowa  
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Maska tlenowa dla dorosłych z dyszą VENTURIEGO 
(różne stężenie O2 ) + dren długości min 2,0 mb

szt 4 000

2 Maska tlenowa dla  dzieci  z  dyszą   VENTURIEGO 
(różne stężenie O2  ) + dren długości min 2,0 mb )

szt 600

3 Przedłużacz do drenu w/w maski tlenowej dł 200 cm 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
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ZADANIE  4   -  Obłożenia chirurgiczne  
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Sterylne obłożenie do laparoskopii, obszar okrywający pacjenta wykonany z laminatu 3- warstwowego o gramaturze min. 65 g/m2, wodoszczelności powyżej 200cm H 2O, wytrzymałość na 
rozerwanie na mokro i sucho powyżej 200kPa, zdolności absorpcyjnej powyżej 400% na całej powierzchni okrywającej pacjenta, posiadające min. 2 naklejki do dokumentacji pacjenta. 
Skład minimalny:

− 1 x serweta na stolik narzędziowy min. 140 x 190 cm
− 1 x serweta na stolik Mayo 75 x 140 cm 
− 1 x serweta do laparoskopii 196/269 x 304 cm z obłożeniem ramion stołu, z przylepnym otworem brzusznym 25x28cm, ze wzmocnieniem wokół otworu, ze zintegrowanymi 

nogawicami, 8 uchwytów do mocowania przewodów typu rzep 
kpl 100

2 Serweta sterylna  do TUR 79/145 x 294cm cm ze zintegrowanymi nogawicami, z przylepnym otworem brzusznym 7 x 10cm z przylepnym otworem na prącie 8x8 cm, ze wzmocnieniem 
chłonnym wokół otworów, osłoną na palec, z torbą na płyny z filtrem z portem do ssaka, 2 uchwyty na przewody typu rzep.    
Serweta zgodna z normą EN 13795   posiadająca  min 2 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej

kpl 75
3 Sterylny zestaw uniwersalny do zabiegów chirurgicznych. Skład zestawu: 

− 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 140 x 190cm
− 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 142cm
− 2 x serweta min 75 x 98cm, przylepna na całej długości dłuższego boku
− 1 x serweta min 196 x 200cm, przylepna 
− 1 x serweta min 160 x 260cm, przylepna 
− 1 x taśma typu rzep min 2-3 cm x 13-23cm
− 4 x ręcznik chłonny 20 x 30cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z jednorodnego chłonnego laminatu, trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) na całej powierzchni, gramaturze min 66g/m 2. Zestaw 
spełniający wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795:  posiadający  min 2 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej. 

kpl 20
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4 Sterylny zestaw uniwersalny do zabiegów chirurgicznych. Skład zestawu:
− 1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm
− 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 142 cm
− 2 x serweta 75 x 90 cm, przylepna na całej długości dłuższego boku
− 1 x serweta 175 x 175 cm, przylepna 
− 1 x serweta 150 x 240 cm, przylepna
− 1 x taśma lepna 9 x 50 cm
− 4 x ręcznik chłonny 20 x 30 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z jednorodnego, chłonnego laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) na całej powierzchni okrywające pacjenta o gramaturze min 58g/m2 . 
Zestaw spełniający wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795:  posiadający min. 2 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej.  

kpl 1 000
5 Czterowarstwowa maska typu respirator FFP2 i  jednocześnie maska  chirurgiczna typ  IIR posiadająca aktywną  warstwę  przeciwdrobnoustrojową z zawartością  jonów cynku i  miedzi.  

Potwierdzona badaniami 99,9% skuteczność co najmniej wobec wirusów HIV i grypy H1N1 oraz MRSA. 

szt 20
6 Czterowarstwowa maska typu IIR, mocowana na gumki, posiadająca aktywną warstwę przeciwwirusową o niskim pH. 

Potwierdzona badaniami 99,9% skuteczność co najmniej wobec wirusów HIV, SARS i grypy A H1N1.
 

szt 50
7 Maska  chirurgiczna  typu  IIR  z  pianką  przeciwko 

parowaniu
szt 50

8 Maska chirurgiczna wiązana na troki 
typu II

szt 13 000

9 Maska chirurgiczna wiązana na troki 
typu II do długich zabiegów  

szt 1 000

10 Beret z gumka zielony szt 6 000
11 Czepek chirurgiczny z elastyczna lamówką  szt 2 500
12 Czepek typu furażerka szt 8 000
13 Fartuch ochronny, uniwersalny o gramaturze 20g/m2 szt 1 000
14 Osłona  na  buty,  długa  do  kolan,  nieprzemakalna, 

antypoślizgowa 
para 100

15 Osłony na nogi pakowane po 2 szt,
 sterylne, rozm 79x140

op 500

16 Osłona na kończynę, 
rozm 38x75 z taśmą 9x50cm

szt 250

17 Czepek wiązany niebieski szt 5 000
18 Zestaw ochronny bluza + spodnie z włókniny

 niest.  rozm XL
szt 400
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19 Torba na narzędzia 2-komorowa, rozmiar 33x41cm szt 500
20 Zestaw sterylny do laparoskopii ginekologicznej, minimalny skład zestawu:

1 x serweta na stolik narzędziowy 125x230cm
1 x serweta do laparoskopii 98/248 x 246 cm z osłoną ramiom stołu z przylepnym trapezowym otworem brzusznym 18 x 23 x 23cm i  nieprzylepnym otworem kroczowym 7 x 15cm, ze 
wzmocnieniem chłonnym wokół otworów operacyjnych oraz zintegrowaną osłoną do zakrycia otworu brzusznego, 2 podwójne uchwyty na przewody
2 x nogawica 79 x 140cm
1 x ręcznik chłonny 58 x 39cm 

szt 30
21 Sterylny fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMMS o gramaturze min 35g/m2  pakowany z  min. dwoma ręcznikami do rąk. Rękawy fartucha klejone na całej długości (bez uszkadzania 

struktury  włókniny),  zakończone  poliestrowym  niepylącym  mankietem,  troki  łączone  kartonikiem,  sposób  założenia  i  konstrukcja  pozwalająca  na  nałożenie  fartucha  z  zachowaniem 
jałowości zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, zapięcie pod szyja na rzep, duży zakres regulacji – rzep o długości min. 16cm, poziom barierowości kodowany kolorem bezpośrednio na 
fartuchu i  na opakowaniu.  Wskaźnik odporności na  penetracje  płynów  ≥ 47 cm H2O.  Podwójne  opakowanie  (włóknina,  torebka  papierowo foliowa),  posiadająca min.  2 naklejki  do 
dokumentacji medycznej. Rozmiary S/M, L, XL   

szt 2 000
22 Sterylny fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMMS o gramaturze min.35g/m2  ze wzmocnieniami wykonanymi z laminatu o gramaturze min 51g/m2  pakowany z min. dwoma ręcznikami 

do rąk. Rękawy fartucha klejone na całej długości (bez uszkadzania struktury włókniny), zakończone poliestrowym niepylącym mankietem, troki łączone kartonikiem, sposób założenia i  
konstrukcja pozwalająca na nałożenie fartucha z zachowaniem jałowości zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, zapięcie pod szyja na rzep, duży zakres regulacji – rzep o długości min.  
16cm, poziom barierowości kodowany kolorem bezpośrednio na fartuchu i na opakowaniu. Wskaźnik odporności na penetracje płynów  ≥ 47 cm H2O a w obszarze wzmocnień min. 119cm 
H2O. W podwójnym  opakowaniu (włóknina, torebka papierowo foliowa), posiadające min. 2 naklejki do dokumentacji medycznej. Rozmiary S/M, L, XL.

szt 2  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
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ZADANIE 5  – 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 50

2 Zestaw filtrów do wlotu powietrza
 (2 wielkości )

kpl 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

ZADANIE  6  – 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 (opakowanie - 100szt)

op 3

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  7  – Zestaw 2- światłowy  
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

2 Zestaw do dializy 2 – światłowy –
 rozmiar 11-12F, dł. 16,20cm

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

ZADANIE  8  – Protezy naczyniowe 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Protezy naczyniowe, zbrojone,
 śr. 6mm, dł. 50cm

szt 6

2 Protezy naczyniowe, zbrojone,
 śr. 8mm, dł. 50cm

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
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ZADANIE  9  – rurki do tracheostomii  
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

Rurki tracheostomijne do zestawów do tracheostomii przezskórnej wykonywanej metodą GRIGGSA z otworem na prowadnicę w mandrynie

1 Rozmiar 7 szt 10
2 Rozmiar 8 szt 15
3 Rozmiar 9 szt 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

ZADANIE 10   – Pokrowce sterylne  
Lp Nazwa Nazwa 

handlowa 
produktu 

oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Rękaw (pokrowiec)  sterylny  na  kable  z  taśma lepną, 
szer. 15-20cm, dł. 150-200cm

szt 1 500

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
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ZADANIE 11   –  Testy, wskaźniki do sterylizacji
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Wskaźnik chemiczny do kontroli sterylizacji suchym 
gorącym powietrzem – 
rurka Brownea RB5 (op. 100szt)

op 2

2 Ampułkowy test  biologiczny do kontroli  sterylizacji 
tlenkiem etylenu (op. 100 szt)

op 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

ZADANIE 12   – Klipsy laparoskopowe 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Klipsy tytanowe j.u. do laparoskopii – rozmiar 
MEDIUM – LARGE, opakowanie -160 sztuk w 
opakowaniu pakowane po 10 sztuk w 
magazynku (do klipsownicy wielokrotnego 
użytku firmy KARL STORZ) 

opak 20

2 Klipsy  tytanowe  j.u.  do  laparoskopii  rozmiar 
MEDIUM  –  LARGE  pakowane  po  6  i  10 
klipsów w magazynku, opakowanie – 120 sztuk 
klipsów  w  opakowaniu  (do  klipsownicy 
wielokrotnego użytku firmy PILLING WECK)

opak 5
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3 Klipsy  polimerowe  niewchłanialne  j.u.  do 
laparoskopii,  rozmiar  HEM-O-LOK  XL  (do 
klipsownicy  wielokrotnego  użytku  PILLING 
WECK) 4 i 6 klipsów w magazynku 120 sztuk 
klipsów w opakowaniu

opak 5

4 Zestawy trokarów do laparoskopii po 2 kaniule 
5  i  10mm  +  2  mandryny  5  i  10mm  (10mm 
mandaryn  bezpieczny)  +  igła  Veresa  + 
ewakuator  +  magazynek  klipsów  do 
klipsownicy typu hemo-clip plus  + magazynek 
klipsów do klipsownicy typu LT 300.

opak 150

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

ZADANIE  13  – Anoskop proktologiczny  
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Anoskop proktologiczny, operacyjny 
śr. 23mm – końcówka ścięta  

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

SPZOZ/PN/32/2014                                                                                                   Strona 10 z 19



ZADANIE 14   – Serwety stomatologiczne
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Serwety stomatologiczne
 (1 rolka – 40 odcinków)

rolka 600

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

ZADANIE   15 – Łączniki do kości  
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego 
jm Ilość Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Gwoździe Rusha   100-240mm   Ø3,2mm szt 20
2 Gwoździe Rusha   200-360mm   Ø4,0mm szt 20
3 Gwoździe Rusha   200-360mm   Ø4,8mm szt 20
4 Gwoździe Endera  360-460mm   Ø4,5mm szt 50
5 Kleszcze do zapinania drutu, wąskie tempo 

zakończone 19cm szt 1
6 Gwóźdź śródszpikowy dla dzieci wygięty szt
a) D – 2,0mm     L - 200-320mm szt 30
b) D – 2,5mm     L - 240-360mm szt 30
c) D – 3,0mm     L - 280-400mm 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 16   – Przewód do cystoskopu lub resektoskopu
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Przewód  do  cystoskopu,  resektoskopu,  podwójny, 
sterylny  j/u  kompatybilny  z  urządzeniem 
resektoskopu, cystoskopu firmy Kark Storz

szt 250

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

ZADANIE  17  – 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 Ratunkowy zestaw do bezpiecznej konikotomii 
Skład zestawu:
* skalpel nr 15
* strzykawka o pojemności 10 ml
* igła Veressa
* mandryn
* żel poślizgowy
* rurka tracheostomijna 6mm z mankietem Soft-Seal
* opaska do przymocowania rurki tracheotomijnej 
* nici nylonowe
* wymiennik ciepła i wilgoci Thermovent ®T

 zestaw
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

SPZOZ/PN/32/2014                                                                                                   Strona 12 z 19



ZADANIE 18  – Ostrze do golarki „CareFusion”  
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Ostrze do golarki „CareFusion”  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

ZADANIE 19  – Zestaw do krwawego / inwazyjnego/ pomiaru ciśnienia krwi, końcówka BD, pojedynczy

L
p

Nazwa Nazwa handlowa 
produktu 

oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Zestaw do pomiaru ciśnienia met. Krwawą.
W skład zestawu wchodzą:    przetwornik do pomiaru ciśnienia  ze 
zintegrowanym  systemem  płuczącym  3ml/h.  Posiadający  
zakrzywioną  igłę  w  zbiorniku  wyrównawczym dla  zabezpieczenia 
przed zapowietrzeniem systemu, wyposażony w koreczek tłumiący 
zamknięty, który zabezpiecza system pomiarowy przed przypadkową 
kontaminacją  w  trakcie  pomiaru  ciśnień  a  podczas  zerowania  i  
kalibracji  zapobiega  przypadkowemu  zdjęciu  i  rozszczelnieniu  
systemu  pomiarowego  poprzez  wewnętrzny  kołnierz 
zabezpieczający.  Zestaw  wyposażony  w  2  możliwości  
przepłukiwania /  aktywne skrzydełka i  wypustka gumowa. Zestaw 
kompatybilny  z  kablami  typu  BD  poprzez  okrągły  wodoszczelny  
wtyk pinowy.   

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
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ZADANIE 20  –  Test Bowie – Dicka 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Test  Bowie  –  Dicka  do  sprawdzania 
penetracji pary wodnej i zdolności usuwania 
powietrza  i  innych  gazów  nie  ulegających 
skraplaniu  w  sterylizatorach  parowych  z 
próżnią

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

ZADANIE 21  –  Strzykawki j/u 3 - częściowe 
L
p

Nazwa Nazwa handlowa 
produktu 

oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Strzykawki  j/u 3 - częściowe
a) 20  ml  końcówka  luer/lock 

(nakręcana) sterylna  
szt 1 000

b) 10  ml  końcówka  luer/lock 
(nakręcana) sterylna  

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
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ZADANIE 22  – Pojemniki j/u do dozowników tlenowych    
L
p

Nazwa Nazwa handlowa 
produktu 

oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Pojemniki  j/u  ze  sterylną   zawartością  do 
inhalacji  do  dozowników  tlenowych firmy 
Technologię Medical – model 002

a pojemność    300-400 ml szt 500
b pojemność    600-650 ml 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

ZADANIE 23  – elektroda do stymulacji serca   
L
p

Nazwa Nazwa handlowa 
produktu 

oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Elektroda  do  czasowej  stymulacji 
serca – rozmiar od 5F do 7F

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
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ZADANIE  24 – Zbiornik na wydzieliny z drzewa oskrzelowego   
L
p

Nazwa Nazwa handlowa 
produktu 

oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Zbiornik  na  wydzieliny  z  drzewa 
oskrzelowego  do  stosowania  z 
bronchoskopoem -  poj  70-80 ml 

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

ZADANIE 25 – Korki i ustniki do gastroskopu PENTAX   
L
p

Nazwa Nazwa handlowa 
produktu 

oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Osprzęt do gastroskopu PENTAX EG-290KP G123557 i EG290KPG 122950

a) Korki gumowe do kanału biopsycyjnego szt 150
b) Ustniki j.u. 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
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ZADANIE 26  – Korki do kolonoskopu OLYMPUS   
L
p

Nazwa Nazwa handlowa 
produktu 

oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Korki gumowe do kanału biopsyjnego szt 150

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

ZADANIE  27  – Strzykawki typu luer-lock do kontrasu   
L
p

Nazwa Nazwa handlowa 
produktu 

oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Strzykawki  typu  luer  –  lock  do 
podawania kontrastu 

a) poj. 20 ml szt 800
b) poj. 10 ml szt 1 200
c) poj. 5 ml szt 500
d) poj. 2-3 ml 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
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ZADANIE  28  – Przedłużacz do pompy infuzyjnej   
L
p

Nazwa Nazwa handlowa 
produktu 

oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Przedłużacz  sterylny  do  pompy 
infuzyjnej z kranikiem trójdrożnym

a) dł. 25 cm szt 100
b) dł. 50 cm szt 100

R-m

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

........................., DNIA ................ .....................................................

ZADANIE  29  –  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)
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Zadanie 30 – 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)

ZADANIE  31 – prowadnice 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 Prowadnice do rurek intubacyjnych, jałowe 
j/u, metal pokryty tworzywem, miękki 
koniec, śr.  4,0mm, dł. 340mm

szt 100

2 Prowadnice do rurek intubacyjnych, 
śr. 3,0 mm, dł. 340mm

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
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