
Zadanie nr 1 – Żywienie pozajelitowe

Lp. Nazwa towaru
Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego

j. m. Ilość
Cena 

Jednostek 
Netto

Cena 
Jednostek 

Brutto
Wartość netto

Stawka 
VAT

Wartość 
brutto

Producent

1 10% r-r aminokwasów dla dorosłych a 500ml flakon 10

2

Worek 2-komorowy do żywienia pozajelitowego zawierający r-
r aminokwasów (Azot 8-9g/1000ml) oraz glukozę , objętość 
1500ml worek 50

3

Worek 2-komorowy do żywienia pozajelitowego zawierający r-
r aminokwasów (Azot 8-9g/1000ml) oraz glukozę , objętość 
2000ml worek 20

4

Worek 2-komorowy do żywienia pozajelitowego zawierający r-
r aminokwasów (Azot 8-9g/1000ml) oraz glukozę , objętość 
1000ml worek 30

5

Worek 2-komorowy do żywienia pozajelitowego zawierający r-
r aminokwasów o zawartości azotu 4,6g/1000ml, objętość 
1000ml worek 20

6

Worek 2-komorowy do żywienia pozajelitowego zawierający r-
r aminokwasów o zawartości azotu 4,6g/1000ml, objętość 
1500ml worek 20

Zał. nr 2 do SIWZ  nr SPZOZ/PN/34/2015 FORMULARZ CENOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

UWAGA:

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



7
20% emulsja tłuszczowa zawierająca oliwę z oliwek i/lub olej 
rybi, objętość 100ml * worek 30

8
20% emulsja tłuszczowa zawierająca oliwę z oliwek i/lub olej 
rybi, objętość 250ml * worek 10

9
worek 3-komorowy do żywienia pozajelitowego zawartość 
azotu w worku 4-5,4g              objętość 1000-1026ml worek 60

10
worek 3-komorowy do żywienia pozajelitowego zawartość 
azotu w worku 5,4 -6,0g              objętość 1440-1500ml worek 40

11
worek 3-komorowy do żywienia pozajelitowego zawartość 
azotu w worku 7,2 -8,0g              objętość 1920 – 2000ml worek 12

12
worek 3-komorowy do żywienia pozajelitowego zawartość 
azotu w worku 6,2 -6,9g              objętość 1206 – 1500ml worek 40

13
worek 3-komorowy do żywienia pozajelitowego zawartość 
azotu w worku 9,8 -10,4g              objętość 1904 – 2000ml worek 10

14
worek 3-komorowy do żywienia pozajelitowego zawartość 
azotu w worku 7,4 -8,4g              objętość 1448 – 1500ml worek 180

15
worek 3-komorowy do żywienia pozajelitowego zawartość 
azotu w worku 7,0 -8,0g              objętość 986 – 1000ml worek 200

16
worek 3-komorowy do żywienia pozajelitowego zawartość 
azotu w worku 10,5 -12,0g              objętość 1477 – 1500ml worek 600

17
worek 3-komorowy do żywienia pozajelitowego zawartość 
azotu w worku 14,0 -16,0g              objętość 1970 – 2000ml worek 32

18

worek 3-komorowy do żywienia pozajelitowego zawartość 
azotu w worku 12,0 -13,5g              objętość 1477 – 1500ml, 
bez elektrolitów worek 12

19 Pierwiastki śladowe fiolka 800

20
Zestaw witamin dla dorosłych rozpuszczonych w wodzie i 
tłuszczach, konfekcjonowane razem bądź osobno fiolka 900



21 10% r-r aminokwasów pediatrycznych a 100ml flakon 10

22 8 % r-r aminokwasów typu hepa a  500ml flakon 20

23 Vitaminy rozpuszczalne w tłuszczach dla dzieci ampułka 10

24 20% r-r dwupeptydu glutaminy a 100ml flakon 150

25 Koncentrat fosforanów organicznych 20ml x 10 fiolek opak 30

26
Zestaw do podaży żywienia pozajelitowego przez pompę , 
kompatybilny z dzierżawionym urządzeniem sztuk 800

RAZEM:

* Pozycja nr 7 i 8 zamawiaj ący dopuszcza opakowanie butelka szklana

   
........................................................................................ , dnia .................

(podpis osoby-osób uprawnionych do składnia 
oświadczeń woli wraz z pieczątką imienną)

Zamawiaj ący wymaga bezpłatnej dzier żawy 3-ch sztuk pomp 
do żywienia pozajelitowego , na czas obowi ązywania umowy 
przetargowej.

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


