
Załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/66/2013  - Formularz cenowy  /dot. zad. 1 – 5 i 7-22/

 

......................................................
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

ZADANIE nr 1 

Lp. Przedmiot zamówienia j.m. ilość Cena jedn.
netto

Wartość
netto PLN

Stawka
VAT

Wartość
brutto PLN

Nazwa i typ /
Producent

1 Czajnik Szt. 6

2 Termos Szt. 10

3 Kosz na śmieci Szt. 25

4 Lustro Szt. 3

5 Uchwyt na papier
toaletowy 

Szt. 5

6 Pojemnik na mydło Szt. 7

7 Pojemnik na ręcznik
papierowy 

Szt. 7

8 Zestaw kawowy Szt. 30

RAZEM

Zgodnie z zał ącznikiem nr 7 do SIWZ 

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno- u żytkowych.

......................., dn. ...............................
(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń
woli wraz z pieczątką imienną) 
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Załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/63/2013  - Formularz cenowy

......................................................
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

ZADANIE nr 2

Lp. Przedmiot zamówienia j.m. ilość Cena jedn.
netto

Wartość
netto PLN

Stawka
VAT

Wartość
brutto PLN

Nazwa i typ /
Producent

1 Zestaw multimedialny
(tablica interaktywna,
projektor, mocowanie)

kpl 1

2 Gablota magnetyczna
zamykana 

Szt. 3

3 Tablica magnetyczna
suchościeralna 

Szt. 19

RAZEM

Zgodnie z zał ącznikiem nr 7 do SIWZ 

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno- u żytkowych.

......................., dn. ...............................
         (podpis osoby – osób uprawnionych

       do składania oświadczeń
woli wraz z pieczątką imienną)

ZADANIE nr 3

Lp. Przedmiot zamówienia j.m. ilość Cena jedn.
netto

Wartość
netto PLN

Stawka
VAT

Wartość
brutto PLN

Nazwa i typ /
Producent

1 Termobindownica Szt. 1

2 Drukarka kolorowa Szt. 1

3 Niszczarka Szt. 17

4 Sieciowa drukarka
laserowa wielofunkcyjna

Szt. 2

RAZEM

Zgodnie z zał ącznikiem nr 7 do SIWZ 

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno- u żytkowych.

......................., dn. ...............................
         (podpis osoby – osób uprawnionych

         do składania oświadczeń
woli wraz z pieczątką imienną)
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Załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/63/2013  - Formularz cenowy

......................................................
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

ZADANIE nr 4

Lp. Przedmiot zamówienia j.m. ilość Cena jedn.
netto

Wartość
netto PLN

Stawka
VAT

Wartość
brutto PLN

Nazwa i typ /
Producent

1 Zmywarka Szt. 1

2 Mikrofala Szt. 1

3 Ekspres ciśnieniowy do
kawy (socjalny)

Szt. 1

4 Ekspres ciśnieniowy do
kawy (sekretariat) 

Szt. 1

5 Lodówka mała Szt. 1

6 Lodówka duża Szt. 1

7 Kino domowe Szt. 1

8 telewizor Szt. 1

9 Telefony przenośne Szt. 16

10 Lampki biurkowe Szt. 44

RAZEM

Zgodnie z zał ącznikiem nr 7 do SIWZ 

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno- u żytkowych.

......................., dn. ...............................
          (podpis osoby – osób uprawnionych

        do składania oświadczeń
       woli wraz z pieczątką imienną)
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Załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/63/2013  - Formularz cenowy

 

......................................................
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

ZADANIE nr 5

Lp. Przedmiot zamówienia j.m. ilość Cena jedn.
netto

Wartość
netto PLN

Stawka
VAT

Wartość
brutto PLN

Nazwa i typ /
Producent

1 Roleta okienna Szt. 2

2 Roleta okienna Szt. 6

3 Żaluzja okienna Szt. 16

4 Żaluzja okienna Szt. 2

RAZEM

Zgodnie z zał ącznikiem nr 7 do SIWZ 

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno- u żytkowych.

......................., dn. ...............................
   (podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń
woli wraz z pieczątką imienną)
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Załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/63/2013 - Formularz cenowy 

( wyposażenie  - neurologia)

......................................................
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

ZADANIE nr 7  

Lp. Przedmiot zamówienia j.m. ilość Cena jedn.
netto

Wartość
netto PLN

Stawka
VAT

Wartość
brutto PLN

Nazwa i typ /
Producent

1 Aparat telefoniczny szt 10

2 Aparat telefoniczny   -
fax

szt 1

RAZEM

Zgodnie z zał ącznikiem nr 7 do SIWZ 

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno- u żytkowych.

......................., dn. ...............................
(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń
woli wraz z pieczątką imienną) 

ZADANIE nr 8  

Lp. Przedmiot zamówienia j.m. ilość Cena jedn.
netto

Wartość
netto PLN

Stawka
VAT

Wartość
brutto PLN

Nazwa i typ /
Producent

1 Czajnik elektryczny szt 8

2 Lampki nocne na biurko szt 8

3 Wentylatory przenośne szt 4

RAZEM

Zgodnie z zał ącznikiem nr 7 do SIWZ 

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno- u żytkowych.

......................., dn. ...............................
(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń
woli wraz z pieczątką imienną) 
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Załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/63/2013 - Formularz cenowy 

( wyposażenie  - neurologia)

ZADANIE nr  9 

Lp
. 

Przedmiot zamówienia j.m. ilość Cena jedn.
netto

Wartość
netto PLN

Stawka
VAT

Wartość
brutto PLN

Nazwa i typ /
Producent

1 Dozownik łokciowy na
mydło   i środek
dezynfekcyjny 

szt 45

RAZEM

Zgodnie z zał ącznikiem nr 7 do SIWZ 

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno- u żytkowych.

......................., dn. ...............................
(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń
woli wraz z pieczątką imienną) 

ZADANIE nr  10 

Lp. Przedmiot zamówienia j.m. ilość Cena jedn.
netto

Wartość
netto PLN

Stawka
VAT

Wartość
brutto PLN

Nazwa i typ /
Producent

1 Dozownik na ręczniki
listkowe

szt 25

RAZEM

Zgodnie z zał ącznikiem nr 7 do SIWZ 

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno- u żytkowych.

......................., dn. ...............................
(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń
woli wraz z pieczątką imienną) 

ZADANIE nr   11

Lp. Przedmiot zamówienia j.m. ilość Cena jedn.
netto

Wartość
netto PLN

Stawka
VAT

Wartość
brutto PLN

Nazwa i typ /
Producent

1 Dozownik  na papier
toaletowy w rolach 

szt 3

RAZEM

Zgodnie z zał ącznikiem nr 7 do SIWZ 

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno- u żytkowych.

......................., dn. ...............................
(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń
woli wraz z pieczątką imienną) 
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Załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/63/2013 - Formularz cenowy 

( wyposażenie  - neurologia)

ZADANIE nr   12

Lp. Przedmiot zamówienia j.m. ilość Cena jedn.
netto

Wartość
netto PLN

Stawka
VAT

Wartość
brutto PLN

Nazwa i typ /
Producent

1 Drabinka gospodarcza szt 2

2 Gablota na klucze szt 1

3 Tablica ogłoszeniowa -
korkowa

szt 5

RAZEM

Zgodnie z zał ącznikiem nr 7 do SIWZ 

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno- u żytkowych.

......................., dn. ...............................
(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń
woli wraz z pieczątką imienną) 

ZADANIE nr  13

Lp. Przedmiot zamówienia j.m. ilość Cena jedn.
netto

Wartość
netto PLN

Stawka
VAT

Wartość
brutto PLN

Nazwa i typ /
Producent

1 Koce szt 65

2 Poduszki silikonowe szt 40

3 Pościel 
(poszwa + poszewki)

szt 140

4 Prześcieradło szt 280

RAZEM

Zgodnie z zał ącznikiem nr 7 do SIWZ 

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno- u żytkowych.

......................., dn. ...............................
(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń
woli wraz z pieczątką imienną) 
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Załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/63/2013 - Formularz cenowy 

( wyposażenie  - neurologia)

ZADANIE nr 14   

Lp. Przedmiot zamówienia j.m. ilość Cena jedn.
netto

Wartość
netto PLN

Stawka
VAT

Wartość
brutto PLN

Nazwa i typ /
Producent

1 Kosze na pieczywo szt 2

2 Kosze na śmieci
pedałowe

szt 35

3 Maty antypoślizgowe do
łazienki

szt 15

4 Miski do mycia chorych szt 15

5 Pojemnik  3,5L z
pokrywą 

szt 3

6 Pojemnik plastikowy na
sprzęt medyczny

szt 60

7 Półki na przybory
toaletowe 

szt 14

8 Szczotki klozetowe szt 15

9 Uchwyty na papier
toaletowy 

szt 15

10 Wieszaki na ręczniki,
szlafroki

szt 35

11 Wyposażenie
kuchenne(talerze,
kubki, sztućce, termosy)

kpl 1

RAZEM

Zgodnie z zał ącznikiem nr 7 do SIWZ 

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno- u żytkowych.

......................., dn. ...............................
(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń
woli wraz z pieczątką imienną) 

ZADANIE nr  15

Lp. Przedmiot zamówienia j.m. ilość Cena jedn.
netto

Wartość
netto PLN

Stawka
VAT

Wartość
brutto PLN

Nazwa i typ /
Producent

1 Kuchenka mikrofalowa szt 3

2 Lodówki szt 5

RAZEM

Zgodnie z zał ącznikiem nr 7 do SIWZ 

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno- u żytkowych.

......................., dn. ...............................
(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń
woli wraz z pieczątką imienną) 
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Załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/63/2013 - Formularz cenowy 

( wyposażenie  - neurologia)

ZADANIE nr  16

Lp. Przedmiot zamówienia j.m. ilość Cena jedn.
netto

Wartość
netto PLN

Stawka
VAT

Wartość
brutto PLN

Nazwa i typ /
Producent

1 Lustra z półką szt 17

RAZEM

Zgodnie z zał ącznikiem nr 7 do SIWZ 

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno- u żytkowych.

......................., dn. ...............................
(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń
woli wraz z pieczątką imienną) 

ZADANIE nr   17

Lp. Przedmiot zamówienia j.m. ilość Cena jedn.
netto

Wartość
netto PLN

Stawka
VAT

Wartość
brutto PLN

Nazwa i typ /
Producent

1 Rolety okienne szt 32

RAZEM

Zgodnie z zał ącznikiem nr 7 do SIWZ 

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno- u żytkowych.

......................., dn. ...............................
(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń
woli wraz z pieczątką imienną) 

ZADANIE nr  18 

Lp. Przedmiot zamówienia j.m. ilość Cena jedn.
netto

Wartość
netto PLN

Stawka
VAT

Wartość
brutto PLN

Nazwa i typ /
Producent

1 Stelaż chromoniklowy
na odpady 

szt 7

RAZEM

Zgodnie z zał ącznikiem nr 7 do SIWZ 

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno- u żytkowych.

......................., dn. ...............................
(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń
woli wraz z pieczątką imienną) 
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Załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/63/2013 - Formularz cenowy 

( wyposażenie  - neurologia)

ZADANIE nr  19 

Lp. Przedmiot zamówienia j.m. ilość Cena jedn.
netto

Wartość
netto PLN

Stawka
VAT

Wartość
brutto PLN

Nazwa i typ /
Producent

1 Wózek do przewozu
posiłków - bemar

szt 1

RAZEM

Zgodnie z zał ącznikiem nr 7 do SIWZ 

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno- u żytkowych.

......................., dn. ...............................
(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń
woli wraz z pieczątką imienną) 

ZADANIE nr   20

Lp. Przedmiot zamówienia j.m. ilość Cena jedn.
netto

Wartość
netto PLN

Stawka
VAT

Wartość
brutto PLN

Nazwa i typ /
Producent

1 Wózek na brudną
bieliznę 3-komorowy

szt 2

RAZEM

Zgodnie z zał ącznikiem nr 7 do SIWZ 

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno- u żytkowych.

......................., dn. ...............................
(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń
woli wraz z pieczątką imienną) 

ZADANIE nr  21 

Lp. Przedmiot zamówienia j.m. ilość Cena jedn.
netto

Wartość
netto PLN

Stawka
VAT

Wartość
brutto PLN

Nazwa i typ /
Producent

1 Wózek do sprzątania szt 3

RAZEM

Zgodnie z zał ącznikiem nr 7 do SIWZ 

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno- u żytkowych.

......................., dn. ...............................
(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń
woli wraz z pieczątką imienną) 
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Załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/63/2013 - Formularz cenowy 

( wyposażenie  - neurologia)

ZADANIE nr   22

Lp. Przedmiot zamówienia j.m. ilość Cena jedn.
netto

Wartość
netto PLN

Stawka
VAT

Wartość
brutto PLN

Nazwa i typ /
Producent

1 Krzesło obrotowe
zmywalne

szt 6

2 Fotel obrotowy
zmywalny

szt 4

3 Fotele wypoczynkowe,
zmywalne dla
pacjentów 

szt 2

4 Krzesła zmywalne szt 60

5 Taborety zmywalne szt 40

RAZEM

Zgodnie z zał ącznikiem nr 7 do SIWZ 

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno- u żytkowych.

......................., dn. ...............................
(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń
woli wraz z pieczątką imienną) 
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