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załącznik nr 2 do SIWZ nr BPR/PN/11/2019 - formularz cenowy przedmiotu zamówienia 
 

Pakiet 1 – materiały opatrunkowe 

Lp Nazwa Producent / 

Nazwa handlowa  

produktu oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Nr katalogowy  

1 Gaza bawełniana, jałowa 17 nitkowa, z założonymi 

brzegami, rozm.  1m x 1m , sterylizowana parą 

wodną, kl 2A reg 7 

 Szt. 
7000 

      

2 Gaza bawełniana, jałowa 17 nitkowa, z założonymi 

brzegami, rozm.  1m x 0,5m , sterylizowana parą 

wodną, kl 2A reg 7 

 Szt. 
5000 

      

3 Kompresy gazowe niejałowe wykonane ze 100% 

hydrofilowej gazy bawełnianej bielonej metodą 

bezchlorową, z podwijanymi brzegami, 12 warstw 17 

nitek rozmiar 7,5 x 7, 5 cm x 100 szt, kl 2A reg 7. 

 Szt. 

5000 

      

4 Wata celulozowa w arkuszach, bielona, opakowanie 

5 kg. 
 Szt. 

15 
      

5 Przylepiec na białej tkaninie,  pokryty klejem ze 

sztucznego kauczuku, naniesionego  paskami. 

Pakowany indywidualnie, na szpuli. Rozmiar 5cm x 

5m. 

 Szt. 

1500 

      

6 Przylepiec z włókniny,  pokryty klejem ze 

sztucznego kauczuku, naniesionego  paskami. 

Pakowany indywidualnie, na szpuli. Rozmiar 2,5cm 

x 9,2m. 

 Szt. 

2000 

      

7 Samoprzylepny opatrunek do mocowania kaniul, z 

zaokrąglonymi brzegami, na kleju kauczukowym, 

rozmiar 6 x 8cm, opakowanie 50szt. 

 Szt. 
1000 

      

8 Opatrunek z siatki bawełnianej o dużych oczkach, 

impregnowanej neutralną maścią, przeznaczony na 

oparzenia. Rozmiar 20 x 20cm. 

 Szt. 
100 

      

9 Elastyczna siatka opatrunkowa na głowę, długość w 

stanie rozciągniętym 25 m, skład: bawełna min 50 %. 
 Szt. 

50 
      

10 Elastyczna siatka opatrunkowa na nagę, długość w 

stanie rozciągniętym 25 m, skład: bawełna min 50 %. 
 Szt. 

50 
      

11 Elastyczna opaska dziana o rozciągliwości 120 -

130%,  skład: wiskoza min 50%. Rozmiar 6cm x 4m 
 Szt. 

3000 
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12 Elastyczna opaska dziana o rozciągliwości 120 -

130%,  skład: wiskoza min 50%. Rozmiar 10cm x 

4m 

 Szt. 
3000 

      

13 Elastyczna opaska tkana z dwiema zapinkami, 

pakowana pojedyńczo. Rozmiar 15cm x 5m 
 Szt. 

5000 
      

14 Opaska dziana wiskozowa, rozmiar 5cm x 4m  Szt. 5000       

                                                                                                                                                                                                                   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) 
 

Pakiet nr  2 Sprzęt j/u- różny I 
 Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 

oferowanego  

jm 

 

Ilość Cena 

jednost 

netto 

Cena 

jednostk 

brutto 

Wartość 

netto 

Stawka 

VAT  

Wartość brutto Producent  

 1 
Przewody do kroplówki 

  

szt 
10000 

       

 2 Nakłuwacz jednorazowego użytku, służący do bezpiecznego i 

szybkiego pobierania krwi kapilarnej. Sterylny.. 

 szt 
2000 

       

 3 Stabilzator rurki intubacyjnej, wykonany z wysokiej jakości 

materiałów posiadający regulowany uchwyt, pozwalający na łatwe i 

szybkie zamocowanie rurki intubacyjnej. Pakowany sterylnie. 

 szt 

300 

       

 4 Pojemnik na odpady ostre medyczne w kształcie owalnym 

pojemność 0,7l 

 szt 
2500 

       

 5 Filtr elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej  99,9999 

%, p/wirusowej 99,999 %, bez wymiennika ciepła i wilgoci, 

medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 35 ml, opory 

przepływu 0,7 cm H2O przy przepływie 30 l/min, objętość  

oddechowa Vt 120-1000 ml, waga 16 g, filtr  ze złączem prostym, 

biologicznie czysty, z portem kapno z zatyczką na uwięzi. 

 szt 

500 

       

 6 Łyżki laryngoskopowe jednorazowe Rozmiary Macintosh: 00/ 0/ 1/ 

2 / 3 / 4 /5 

 szt 
1000 

       

 7 Miska nerkowata jednorazowa  szt 30        
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 8 Maska anestetyczna jednorazowego użytku z nadmuchiwaną 

poduszką twarzową z PCV, korpus maski oraz haczykowaty 

pierścień wykonane z poliwęglanu, silikonowy zawór skierowany 

pionowo w nosowej części maski, możliwość pracy w środowisku 

MRI, w rozmiarach wiekowych od 1-7 odpowiednio: noworodek / 

niemowlę / małe dziecko / dziecko / dorosły mały /dorosły średni / 

dorosły duży. Waga w (g) odpowiednio: 8/11/16/20/27/29/36 g. Dla 

roz 1 i 2 złącze 15 mm męskie oraz dla roz 3-7 złącze 22 

mm żeńskie, rozmiary kodowane kolorem pierścienia oraz 

numerycznie i opisowo na korpusie maski, produkt 

mikrobiologicznie czysty, bez DEHP i lateksu. 

 szt 

150 

       

 9 Rękawice lateksowe, chirurgiczne jałowe,  rozm. 7;7,5;8;8,5   Para 200        

 10 Rękawice diagnostyczne nitrylowe niejałowe z przedłużonym 

mankietem do wysokiego ryzyka, kolor niebieski, z dodatkową 

teksturą na palcach, długość minimalna 300 mm AQL 1,5 

(oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony 

indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na 

opakowaniu. Siła zrywania min. 8,7 N Odporne na przenikanie 

substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3 min 

Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i 

OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. 

Rozmiary XS-XL, pakowane po 100 sztuk (XL po 90 szt). 

 

op. 30 

       

 11 Cewniki Foleya o śednicy CH: 14-24 co 2   Szt.  200        

 12 Cewniki do odsysania o średnicy CH: 10-18 co 2  Szt.  500        

 13 Cewniki do podawania tlenu przez nos op. Foliowe, dł. 2,1 m, dren 

o przekroju gwiazdkowym na całej długości łącznie z częścią  

opasającą głowę, łącznik uniwersalny do podłączenia aparatury 

wymagającej łącznika standardowego lub do aparatury wymagającej 

łącznika gwintowanego, jednorazowego użytku, czysta 

mikrobiologicznie, nie zawiera lateksu, ftalanów, DEHP,  bisfenolu 

dla dorosłych i dzieci 

 

Szt. 2000 
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 14 Rurka intubacyjna wykonana z termowrażliwego PCV, bez DEHP, 

bez lateksu, z mankietem wysokoobjętościowym-

niskociśnieniowym o kształcie walca, z jednym znacznikiem 

głębokości intubacji nad mankietem dla rozmiarów do 5,5; dwoma 

znacznikami od rozmiaru 6,0; oznaczenie rozmiaru rurki na 

korpusie, na łączniku ISO 15 mm oraz na baloniku kontrolnym z 

podaniem średnicy mankietu od rozmiaru 5,0; końcówka rurki 

zaokrąglona, wygięta w kierunku wnętrza rurki i wyprofilowana w 

kształcie bawolego nosa, linia RTG na całej długości rurki, rurka 

skalowana jednostronnie co 1 cm, z otworem  Murphy, dren i 

balonik kontrolny w kolorze innym niż korpus rurki, sterylna, do 

intubacji przez usta i nos, w rozmiarach od 3,0 do 10,0 co pół, 

opakowanie papier-folia. 

 

Szt. 1000 

       

 15 Rurki ustno – gardłowe (Guadela) w rozmiarach: od 1 do 5  Szt. 1000        

 16 Rurki nosowo gardłowe  Szt. 50        

 17 Maska do nebulizacji z aparatem z drenem o przekroju 

gwiazdkowym 2,1 m ze złączem standardowym, sterylna, op. 

foliowe /Nebulizator niskoobjętościowy do podawania leku, z 

antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w 

zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-

360 stopni, o pojemności 10 ml, skalowany dwustronnie, 

naprzemiennie w zakresie od 3 do 10 ml co 1 ml, przeciętna 

średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,21 µm (+/- 0,07 µm), 

parametry potwierdzone w badaniach producenta, produkt czysty 

biologicznie. Tempo nebulizacji (szybkość opróżniania zbiornika) 

przy przepływie 10 l/min dla 3 ml roztworu: 7,36 min. (+/- 0,26 

min.)/ 

 

Szt. 

Dla 

dorosłyc

h- 2000 

Dla 
dzieci 
500 

       



BPR/PN/11/2019                                                                                                    Strona 5 z 13 
 

 18 Jednorazowa, sterylna , prowadnica do rurek intubacyjnych, z 

możliwością ukształtowania, metalowa, pokryta przezroczystym 

PVC, z miękką końcówką pozbawioną rdzenia metalowego, bez 

lateksu, DEHP. 

Dostępna w rozmiarach:  

-  6 o długości całkowitej 305 mm i średnicy 2.0 mm  

- 10 o długości całkowitej 384 mm i średnicy 3.3 mm 

- 12 o długości całkowitej 384 mm i średnicy 4.0 mm 

- 14 o długości całkowitej 384 mm i średnicy 4.7 mm 

 

Szt. 200 

       

 19 Bezpieczne kaniule dożylne poliuretanowe, zabezpieczeniem w 

technologii pasywnej : plastikowym  wyposażonym w kapilary lub 

metalowym zatrzaskiem  chroniącym personel przed przypadkowym 

zakłuciem, z portem górnym z samodomykającym się korkiem lub 

domykanym ręcznie z możliwością blokowania przed 

przypadkowym otwarciem, z zastawką antyzwrotną (lub 

hemostatyczną i hydrofobową membraną) zapobiegającą zwrotnemu 

wypływowi krwi w momencie wkłucia i uniemożliwiające powtórne 

użycie mandrynu, igła prowadząca z otworem bocznym lub bez ,  

nazwa  producenta lub nazwa  własna produktu na koreczku kaniuli 

, kontrastujące w prom. RTG (min 4-6 pasków). Bez zawartości 

PVC i lateksu.  Badanie kliniczne lub laboratoryjne  potwierdzające 

biokompatybilność poliuretanu.  Opakowania typu Tyvek lub blistry 

zabezpieczające  przed utrata jalowości Sterylizowane radiacyjnie 

lub tlenkiem etylenu.  Dostępne rozmiary: 0,9 (22 G) x25mm , 

przepływ min. 36 ml/min;  1,1 (20G) x 25mm-33mm,  przepływ 

min. 61 ml/min; 1,3 (18G) x 32-33mm,  przepływ min.  103 ml/min; 

1,3 (18G) x 45mm, przepływ min. 96 ml/min;  1,5 (17G) x 45mm,  

przepływ  min.  128 ml/min;  1,7-1,8 (16G) x 45-50mm, przepływ 

min.  196 ml/min; 2,0-2,2 x 45-50 mm, przepływ min. 270 ml/min. 

 

Szt. 300 

       

 20 Kaniula do kaniulacji żył obwodowych typu venflon  wykonana z 

PTFE lub Poliuretanu, kaniula  z portem bocznym zabezpieczonym 

korkiem kodującym rozmiar Gauge kaniuli, z zastawką 

antyzwrotną, nazwa własna producenta lub nazwa własna kaniuli 

bezpośrednio na produkcie, rozmiar od 14G do 22G. 

 

Szt. 10000 
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 21 Strzykawki 3 częściowe: jałowa, końcówka luer-lock, tłok i cylinder 

z polipropylenu, długość skali na cylindrze odpowiadająca 

pojemności nominalnej strzykawki, logo  marki strzykawki  na 

cylindrze, sterylne, jednorazowego użytku, sterylizacja  radiacyjna 

lub telnkiem etylenu, opakowanie max 100 szt.            3ml     

 

Op. 30 

       

 22 Strzykawki 3 częściowe: jałowa, końcówka luer-lock, tłok i cylinder 

z polipropylenu, długość skali na cylindrze odpowiadająca 

pojemności nominalnej strzykawki, logo  marki strzykawki  na 

cylindrze, sterylne, jednorazowego użytku, sterylizacja  radiacyjna 

lub telnkiem etylenu, opakowanie max 100 szt.            5ml 

 

Op. 100 

       

 23 Strzykawki 3 częściowe: jałowa, końcówka luer-lock, tłok i cylinder 

z polipropylenu, długość skali na cylindrze odpowiadająca 

pojemności nominalnej strzykawki, logo  marki strzykawki  na 

cylindrze, sterylne, jednorazowego użytku, sterylizacja  radiacyjna 

lub telnkiem etylenu, opakowanie max 100 szt.            10ml 

 

Op. 100 

       

 24 Strzykawki 3 częściowe: jałowa, końcówka luer-lock, tłok i cylinder 

z polipropylenu, długość skali na cylindrze odpowiadająca 

pojemności nominalnej strzykawki, logo  marki strzykawki  na 

cylindrze, sterylne, jednorazowego użytku, sterylizacja  radiacyjna 

lub telnkiem etylenu, opakowanie max 100 szt.            20ml 

 

Op. 100 

       

 25 Igła iniekcyjna ze stali nierdzewnej pokryta powłoką silikonową, 

wyraźne rozróżnienie kolorystyczne średnicy igieł, zgodnie z normą 

ISO 6009. Pakowana w papier folia. Przeźroczysta nasadka igły 

wykonana z polipropyelnu ułatwia wizualizację przepływu i 

potwierdzenie prawidłowości wkłucia, op. 100 szt. 0,7 x 40 mm, 0,8 

x 40 mm, 12 x 40 mm 

 

Op. 300 

       

 26 Worki na mocz sterylne z zaworem typu T  Szt. 100        

 27 Elektrody EKG   /a’50 szt./  Op. 1000        

 28 Żel do EKG / mały/  Szt. 50        

 29 Koc p/wstrząsowy 160 cm  x 240 cm  Szt. 1000        

 30 Stazy automatyczne  Szt. 200        

 31 Szpatułki laryngologiczne drewniane jałowe a'100 szt  Op. 5        

 32 Worki na wymiociny z zastawką antyzwrotną, przeźroczyste, 

skalowane z papierowym kołnierzem, pakowane pojedyńczo w 

folię. Płaskie tekturowe. 

 

Szt. 3000 
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 33 Dren tlenowy 2,1m  szt. 100        

 34 Sterylna maska krtaniowa jednorazowego użytku, z PCV, bez 

użebrowania, z kopułą maski o budowie chroniącej przed 

wklinowaniem nagłośni, z przezroczystym mankietem i rurką 

oddechową tworzącymi jedną całość, stabilizator uszczelnienia 

pomiędzy rurką i mankietem, ze wzmocnioną grzbietową częścią 

mankietu co chroni przed jego podwijaniem się w trakcie 

zakładania, z wbudowanym w ścianę rurki oddechowej na całej jej 

długości drenem do napełniania mankietu. Maska bez zawartości  

lateksu, DEHP oraz bisfenolu (BPA). Rozmiar maski kodowany 

kolorem mankietu i balonika kontrolnego z dodatkowym 

oznaczeniem numerycznym na baloniku kontrolnym oraz na rurce 

oddechowej. Opakowanie sztywne typu blister odwzorowujące 

kształt produktu. Na opakowaniu instrukcja użycia. 

Maska w rozmiarach i zakresach wagowych odpowiednio: dla roz 1 

(<5kg); dla roz 1,5 (5-10kg); dla roz 2 (10- 20kg);dla roz 2,5 (20-

30kg); dla roz 3 (30-50kg); dla roz 4 (50-70kg) i dla roz 5 ( >70kg). 

W zestawie lubrikant (żel) i strzykawka 

 

szt. 500 

       

 35 Maska tlenowa do średniej koncentracji tlenu, otwarta , wydłużona 

pod brodę, anatomiczny kształt, wykonana z miękkiego PVC, z 

aluminiowym zaciskiem na nos,  gumką do mocowania z 

możliwością regulacji długości, atraumatyczny mankiet maski, 

obrotowy łącznik, dren tlenowy dł. 2.1m, o przekroju 

gwiazdkowym, łącznik uniwersalny do podłączenia aparatury 

wymagającej łącznika standardowego lub do aparatury wymagającej 

łącznika gwintowanego, jednorazowego użytku, czysta 

mikrobiologicznie, nie zawiera lateksu, ftalanów, DEHP, bisfenolu 

(BPA), pakowana pojedynczo,  

 

Szt. 3000 

       

 36 Maska tlenowa z workiem - dorośli i dzieci  Szt. 1000        

 37 Przedłużacz do pomp infuzyjnych  Szt. 50        
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 38 Koreczki dwustronne  męsko-żeńskie (combi), kompatybilne i 

szczelne z zakończeniami kraników i wkłuć obwodowych, 

centralnych, tętniczych, kompatybilne z zakończeniem typu Luer i 

Luer-Lock strzykawki i drenu do przetoczeń, jałowe, pojedynczo 

pakowane , , pakowane pojedynczo (każda sztuka osobno 

niezłączona z innymi koreczkami)  w sposób pozwalający na 

wyciąganie po jednej sztuce z opakowania zbiorczego  

zawierającego np. 50 ,  100 lub 200szt,  w kolorze czerwonym  

 

Szt. 300 

       

 39 Zgłębnik żołądkowy   Szt. 100        

 40 Igła tępa do bezpiecznego pobierania leków z fiolek 18G, 1,2 x 25 i 

1,2 x 40 i 1,2 x 50 mm (do wyboru przez Zamawiającego), z 

otworem centralnym  ostrzem ściętym pod kątem 45°, z nasadką w 

kolorze czerwonym w celu łatwej identyfikacji tępej igły do pobrań 

bez filtra częsteczkowego,  sterylizacje tlenkiem etylenu . /a’100 

szt./ 

 

Op. 20 
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 41 Igły do iniekcji z zabezpieczeniem przed zakłuciem po użytkowaniu 
w postaci plastikowej osłonki aktywowanej poprzez nacisk 
kciukiem, zapewniające szczelne połączenie ze strzykawką ,  ramię  
jednoelementowe, w kolorze identyfikujacym rozmiar igły zgodnie 
z kodem kolorystycznym ,z ostrzem zorientowanym w kierunku 
osłony zabezpieczającej, która umożliwia iniekcje pod małym kątem 
oraz nie zasłania miejsca iniekcji,  sterylizowane tlenkiem etylenu, 
Kompatybilne ze strzykawkami Luer i luer lock. Dostępne 
rozmiary: 
30G ½" (0.29 x 12,5 mm) 
27G ½" (0.4 x 12,5 mm) 
27G ¾" (0.4 x 16 mm) 
27G 1 1/2" (0.4 x 40 mm) 
25G 5/8" (0.5 x 16 mm) 
25G 1" (0.5 x 25 mm) 
23G 1" (0.6 x 25 mm) 
23G 1 1/4" (0.6 x 32 mm) 
22G 1 1/4" (0.7 x 32 mm) 
21G 1" (0.8 x 25 mm) 
21G 1½" (0.8 x 40 mm) 
21G 2" (0.8 x 50 mm) 
20G 1" (0.9 x 25 mm) 
20G 1 1/2" (0.9 x 40 mm) 
18G 1 1/2" (1.2 x 40 mm) 

 

op 20 

       

 42 Strzykawka 50 ml ŻANETA  Op. 100        

 43 Pieluchmajtki XL   Szt. 100        
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 44 Zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostepu 

naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, 

chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami,  z podwójnym 

przedłużaczem  o długości 15 cm, z dwoma zaciskami ślizgowymi, 

o objętości wypełnienia 0,87 ml. Możliwość podłączenia u pacjenta  

min. przez 7 dni lub 216 aktywacji. Długość robocza zaworu 2-2,5 

cm, długość całkowita 3 cm. Dreny zakończone bezigłowym 

urządzeniem dostępu naczyniowego bez mechanicznych części 

wewnętrznych, z prostym  i widocznym torem przepływu (łącznik 

całkowicie przezierny), kompatybilny z końcówką Luer i Luer-lok, 

z jednolitą materiałowo, łatwą do dezynfekcji  silikonową, 

przezierną, podzielną membraną split septum (jednorodna 

materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer na drodze 

przepływu płynu). Możliwość podłączenia u pacjenta  min. przez 7 

dni lub 216 aktywacji. Wejście od strony dostępu naczyniowego 

zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany 

pojedynczo,  na każdym opakowaniu nadruk  nr serii i daty 

ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. 

 

Szt. 100 

       

 45 Strzykawka trzyczęściowa 3 ml, skalowana co 0,1 ml j.u., 
bezpieczna,  z końcówką luer-lock, wykonana  z polipropylenu, z 
mechanizmem umożliwiającym nieodwracalne schowanie igły w 
cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem 
strzykawki(w kolorze niebieskim dla łatwej identyfikacji strzykawki 
bezpiecznej), czytelna i trwała dobrze widoczna skala pomiarowa, 
podwójne uszczelnienie tłoka, sterylna. Możliwość łatwego 
odłamania tłoka po zabezpieczeniu igły. Na opakowaniu 
jednostkowym informacja o braku lateksu, op. 100 szt. 

 

Op 10 

       

 46 Strzykawka trzyczęściowa 5 ml, skalowana co 0,2 ml j.u., 
bezpieczna,  z końcówką luer-lock, wykonana  z polipropylenu, z 
mechanizmem umożliwiającym nieodwracalne schowanie igły w 
cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem 
strzykawki,  czytelna i trwała dobrze widoczna skala pomiarowa, 
podwójne uszczelnienie tłoka, sterylna. Możliwość łatwego 
odłamania tłoka po zabezpieczeniu igły. Na opakowaniu 
jednostkowym informacja o braku lateksu, op. 100 szt. 

 

Op 10 
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 47 Strzykawka trzyczęściowa 10 ml, skalowana co 0,2 ml j.u., 
bezpieczna,  z końcówką luer-lock, wykonana  z polipropylenu, z 
mechanizmem umożliwiającym nieodwracalne schowanie igły w 
cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem 
strzykawki czytelna i trwała dobrze widoczna skala pomiarowa, 
podwójne uszczelnienie tłoka, sterylna. Możliwość łatwego 
odłamania tłoka po zabezpieczeniu igły. Na opakowaniu 
jednostkowym informacja o braku lateksu, op. 100 szt. 

 

Op 10 

       

 48 Prześcieradło jednorazowe podfoliowane zielone 80 x 210 cm, 
Prześcieradło z dwóch warstw: włókniny i folii. Wytrzymałe, w 
kolorze zielonym. Składane w kostkę. 

 
Szt. 5 000 

       

 49 Poszwa medyczna włókninowa jednorazowa kolor ZIELONY 25 
g/m roz. 210 x 160 cm. Wykonana z miękkiej włókniny ( fizeliny) o 
gramaturze 25 gram/ m2. Opakowanie po 10 szt. 

 
Op. 200 

       

 

 

R-m  

Zamawiający zastrzega sobie  możliwość żądania od Wykonawców przekazania nieodpłatnie  próbek i materiałów informacyjnych w celu zweryfikowania 
interesującego produktu. 

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 

Pakiet 3 – Rękawice diagnostyczne 

L
p 

Nazwa Producent / 

Nazwa handlowa  

produktu oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Nr katalogowy  

1 Rękawice  diagnostyczne nitrylowe (niebieskie), 

EN455, opakowania max.100 szt. „S,M,L, XL 

 Op. 
3000 

      

                                                                                                                                                                                                                   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) 
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Pakiet 4 – Sprzęt j/u różny II 

Lp Nazwa Producent / 

Nazwa handlowa  

produktu oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Nr katalogowy  

1 Paper do defibrylatora Zoll Składanka 90 x 90 

x 200 kartek 

 Szt. 300       

2 Papier do defibrylatora Lifepak 12 i 15  Rolka 

107 x 23 

 Szt. 300       

3 Żel do EKG 250ml  Szt. 50       

4 Przewód do ssaka Dren  do  ssaka o dł 210-250 

cm 

 Szt. 2000       

5 Łącznik do ssaka Łącznik  z kontrolą  ssanie  Szt. 2000       

6 Filtry do ssaka Filtr do ssaka hydrofobowy     Szt. 100       

7 Elektroda wielofunkcyjna do defibrylatora Zoll 

dla dorosłych  - standard 

 Szt. 150       

8 Elektroda wielofunkcyjna do defibrylatora Zoll 

dla dzieci- standard 

 Szt. 20       

9 Elektroda wielofunkcyjna do defibrylatora 

Lifepak 15 dla dorosłych- standard 

 Szt. 150       

10 Elektroda wielofunkcyjna do defibrylatora 

Lifepak 15 dla dzieci- standard 

 Szt. 20       

11 Jednorazowa maseczka chirurgiczna - Na 

gumki  op. 50 szt 

 Szt. 10       

12 Jednorazowe pincety   Szt. 500       

13 Jednorazowe nożyczki  Szt. 100       

14 Jednorazowe fartuchy ochronne  Szt. 100       

15 Worki na zwłoki z zamkiem  Szt. 100       

16 Jednorazowa kaczka   Szt. 200       

17 Jednorazowa miska nerkowata  Szt. 200       

18 Jednorazowe plastikowe kołnierze 

ortopedyczne dla dorosłych 

 Szt. 300       

19 Jednorazowe plastikowe kołnierze 

ortopedyczne dla dzieci 

 Szt. 200       

20 Jednorazowe maszynki do golenia  Szt. 500       

21 Kraniki trzydrożne do wenflonów  Szt. 100       

22 Rurka LT-D rozmiary od 1-5  Szt. 300       

                                                                                                                                                                                                                   Razem:      
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Zamawiający zastrzega sobie  możliwość żądania od Wykonawców przekazania nieodpłatnie  próbek i materiałów informacyjnych w celu zweryfikowania 
interesującego produktu. 

 

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) 

 
 


