
       Załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/60/2013 -     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 – Elektrody do resektoskopu  
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

       Elektrody do resektoskopu firmy KATL STORZ

1 Elektroda pętla tnąca – rozmiar Ch24 szt 20
2 Elektroda igłowa szt 3
3 Elektroda kulkowa (kulka 4mm) szt 10
4 Elektroda nożowa pojedyncza do uretrotomu Ch24 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

ZADANIE 2  – Folia chirurgiczna 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Folia chirurgiczna poliuretanowa: samoprzylepna, 
wodoszczelna, antystatyczna, przepuszczalna dla pary 
wodnej, nieprzepuszczalna dla bakterii. Grubość folii – 0,058 
z klejem, przepuszczalność 780g/m2 w czasie 24h. 
Powierzchnia łączna 15x27cm (+/-3cm), powierzchnia 
klejącą 15x20cm (+/- 2cm)  

szt 200
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2 Folia chirurgiczna poliuretanowa: samoprzylepna, 
wodoszczelna, antystatyczna, przepuszczalna dla pary 
wodnej, nieprzepuszczalna dla bakterii. Grubość folii – 0,058 
z klejem, przepuszczalność 780g/m2 w czasie 24h. 
Powierzchnia łączna 30x27cm (+/-3cm), powierzchnia 
klejącą 30x20cm (+/- 2cm) 

szt 300

3 Folia chirurgiczna poliuretanowa: samoprzylepna, 
wodoszczelna, antystatyczna, przepuszczalna dla pary 
wodnej, nieprzepuszczalna dla bakterii. Grubość folii – 0,058 
z klejem, przepuszczalność 780g/m2 w czasie 24h. 
Powierzchnia łączna 45x27cm (+/-3cm), powierzchnia 
klejącą 45x20cm (+/- 2cm) 

szt 300

4 Folia chirurgiczna poliuretanowa: samoprzylepna, 
wodoszczelna, antystatyczna, przepuszczalna dla pary 
wodnej, nieprzepuszczalna dla bakterii. Grubość folii – 0,058 
z klejem, przepuszczalność 780g/m2 w czasie 24h. 
Powierzchnia łączna 72x95cm (+/-5cm), powierzchnia 
klejącą 72x88cm (+/- 5cm) 

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

ZADANIE  3 – Przyrządy do drenażu i opatrunki 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej 
śr. 1,15mm typ II

szt 50

2 Opatrunek foliowy z KS do operacji 
plastycznych przegrody nosa, 
wym. 35-45mm x 35-45mm, gr. 0,5-0,6mm

szt 10

3 Przyrząd do drenażu ucha środkowego typ 
III z szerokim mankietem

szt 10

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

ZADANIE 4  – Pasy bezpiczeństwa  
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Pasy unieruchamiające, magnetyczne na 
nadgarstki

kpl 4

2 Pasy unieruchamiające, magnetyczne na 
kostki

kpl 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  5 – Kołnierze ortopedyczne 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Kołnierz ortopedyczny PHILADELPHIA 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
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ZADANIE 6  – System rotacyjny do trombektomii 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego 
jm Ilość Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 System rotacyjny do trombektomii żylnej 6-7F x 65, 
135cm przeznaczony do mechanicznego usuwania 
skrzeplin, całkowicie zespolony z napędem 4500 obr/min, 
drut z końcówką typu „S” o dł.9cm,15cm, kranik 
trójdrożny z odprowadzeniem do podawania soli 
fizjologicznej i aspiracji skrzeplin. Steryny j.u. 

szt 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

ZADANIE 7  – Dren jednodniowy
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego 
jm Ilość Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Dren jednodniowy do pompy OFP2 firmy 
Olympus (nr kat. wg Olympus K10001147) 
opakowanie – 50szt 

opak 6

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
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ZADANIE 8  – Prowadnik z pokryciem hydrofilnym 0,014” 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Prowadnik hydrofilny 0,014”  dł 182,300cm
końcówka J długość 3cm

szt 50

2 Prowadnik hydrofilny 0,014” końcówka J dł 182 i 300cm, 
duża sterowalność, duża twardość i siła penetracji
końcówka J
miękkie zakończenie 2cm, MS, LS

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  9  – Tasiemki do podwieszania naczyń 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Tasiemki do podwieszania naczyń – 
silikonowe, dł. 40-50cm Ø1,5 x 1,0mm 
(kolor niebieski, żółty)

szt 500

2 Tasiemki do podwieszania naczyń – 
silikonowe, dł. 70-90cm Ø 2,4 x 1,2mm 
(kolor niebieski, żółty)

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

SPZOZ/PN /60/2013                                                                                            5 z 9



ZADANIE  10  – 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 100

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  11  – 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

SPZOZ/PN /60/2013                                                                                            6 z 9



ZADANIE  12  – Przedłużacze z kranikiem 3-drożnym  
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Przedłużacz do pomp infuzyjnych biały 
7-10cm z kranikiem trójdrożnym
(śr. zewnętrzna drenu 2,5-3mm) - sterylne

szt 2 000

2 Przedłużacz do pomp infuzyjnych biały 
15-20cm z kranikiem trójdrożnym
 (śr. zewnętrzna drenu 2,5-3mm) - sterylne

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

ZADANIE  13  – Układy oddechowe do respiratora  
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Układ oddechowy ju. sterylny 
anestetyczny z PCV do respiratora ,
 rury karbowane – wewnątrz gładkie,
 dł. 1,6 – 1,8m ze złączem Y dla 
DOROSŁYCH,  śr. 22m

szt 400

2 Układ oddechowy j.u. sterylny z PCV do 
respiratora, dł. 1,4-1,5m ze złączem Y dla 
DZIECI, śr. 22mm 

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  14  – Układy oddechowe do aparatu do znieczulenia  
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. strylny 
anestetyczny z PCV, rury karbowane – 
wewnątrz gładkie (dł. 1,6 – 1,8m plus  
trzecia dodatkowa, dł. 0,6-0,8m z 
workiem 1,5 – 2L) ze złączem Y oraz 
kolankiem dla dorosłych, śr. 22mm

szt 400

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 100
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  –  Ostrza wymienne do skalpeli 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Ostrza wymienne do skalpeli, 
opakowanie jednostkowe wyraźnie 
oznakowane - rozm. 10-24 (op. 100szt).
Opakowanie jednostkowe ma posiadać 
rysunek ostrza wraz z rozmiarem

op 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  17 – Torquer na prowadnik 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Torquer na prowadnik 14; 18;35 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
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