
      
 załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/36/2013 -   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 samorozprężalny nitynolowy wycięty laserowo z jednego kawałka nitynolu
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produkt\u 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Stent  samorozprężalny nitynolowy wycięty 
laserowo z jednego kawałka nitynolu  strukturze 
otwartokomórkowej    śr 5,6,7,8,9,10,12,14mm, 
dł 20,30,40,60,80,100,120,150 mm, 
shaft 80, 120,135cm, kanał wewętrzny 0,035''      
śr systemu wprowadzającego nie większa niż 6F.       
dobrze widoczne markery stentu, 6 markerów na 
każdym końcu stentu.

szt 27

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 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 
220 mm)  ciśnienie robocze 8-20atm  (wymóg 
spełnienia warunków granicznych)
dł shaftu 80-135cm

szt 80

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 – Prowadnik hydrofilny 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 Prowadnik hydrofilny 0,035'' 150-180-260m   
typ końcówki zagięty i prosty, przeniesienie 
obrotu 1:1, prowadniki sztywne i standardowe.   
Końcówka taperowana w zestawie torquer  

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  4 – 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'' końcówka prosta, 
formowalna na długości 2cm. Dł 110, 150, 200 
oraz 300cm dystalna  część miękka na dł 8 oraz 
12cm, rdzeń ze stali z domieszką tytanu

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  5 – Introduktor z koszulk ą diagnostyczną
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 diagnostyczną     
śr 4F-8F , dł 11-23cm       
zatrzask pomiędzy dilatatorem i koszulką, 
zastawka uszczelniająca silikonowa.        
w zestawie prowadnik, dilatator, koszulka

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 6 – Introduktor z koszulk ą 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 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  7 – Cewnik interwencyjny 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 Cewnik interwencyjny na prowadnik 0,035'' 
różne końcówki   dł  65-125cm dostępne w 
ofercie cewniki hydrofilne śr 4-6F

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  8 – Cewnik diagnostyczny 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 Cewnik diagnostyczny na prowadnik 0,035'' 
różne końcówki  5 – 12 otworów bocznych 
dł 65  - 125 cm śr 4–6F ciśnienie 1200 psi

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)
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