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załącznik nr 2 - formularz cenowy przedmiotu zamówienia 
 

 Lp Nazwa Producent / 

Nazwa handlowa 

produktu 

oferowanego 

jm 

 

Ilość Cena 

jednost 

netto 

Cena 

jednostk 

brutto 

Wartość 

netto 

Stawka 

VAT 

Wartość brutto Nr katalogowy 

 1 Strzykawki 20 ml, typu Luer, z podziałką, 
jednorazowego użytku, jałowe, apirogenne, 
pakowane po 100 sztuk 

 op 40       

 2 Strzykawki 10 ml, typu Luer, z podziałką, 
jednorazowego użytku, jałowe, apirogenne, 
pakowane po 100 sztuk 

 op 40       

 3 Strzykawki 5 ml, typu Luer, z podziałką, 
jednorazowego użytku, jałowe, apirogenne, 
pakowane po 100 sztuk 

 Op 40       

 4 Strzykawki 2 ml, typu Luer, z podziałką, 
jednorazowego użytku, jałowe, apirogenne, 
pakowane po 100 sztuk 

 Op 10       

 5 Igły iniekcyjne rozm. 12mm/40-50mm ze stali, 
sterylne, jednorazowego użytku nietoksyczne, 
apirogenne. Ostrza standard. Luer-lock. 
Opakowanie typu blister (papier i przeźroczysta 
folia) 100szt. 

 op 30       

 6 Igły iniekcyjne rozm. 21G/0,8mm/40-50mm ze 
stali, sterylne, jednorazowego użytku 
nietoksyczne, apirogenne. Ostrza standard. Luer-
lock. Opakowanie typu blister (papier i 
przeźroczysta folia) 100szt. 

 op 30       

 7 Igły iniekcyjne rozm. 22G/0,7mm/40-50mm ze 
stali, sterylne, jednorazowego użytku 
nietoksyczne, apirogenne. Ostrza standard. Luer-
lock. Opakowanie typu blister (papier i 
przeźroczysta folia) 100szt. 
 
 
 
  

 op 20       
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 8 Kaniula do wlewów dożylnych kolor zielony 
rozm. 18G/32-45mm/1,3mm, wykonana z 
poliuretanu, silikonu lub teflonu (PTFE), odporna 
na załamania, sterylna, apirogenna, nietoksyczna, 
bez lateksu. Trójkątne ostrze igły i stożkowata 
końcówka kaniuli, z dodatkowym portem 
iniekcyjnym (bocznym) z zastawką 
jednokierunkową uniemożliwiającą cofanie się 
płynów oraz stałym koreczkiem/ zatyczką, 
elastyczne skrzydełka mocujące, znormalizowane 
połączenie typu luer-lock. Opakowanie 
jednostkowe fabrycznie nadrukowane oznaczenie 
rozmiaru w formacie (G/śr/dł) oraz wartość 
prędkości przepływu przez kaniulę (w ml/min). 
Opakowanie jednostkowe blistrowe z odrywaną 
tylną ścianą. 

 Szt. 2000       

 9 Kaniula do wlewów dożylnych kolor różowy 
rozm. 20G/32-33mm/1,1mm, wykonana z 
poliuretanu, silikonu lub teflonu (PTFE), odporna 
na załamania, sterylna, apirogenna, nietoksyczna, 
bez lateksu. Trójkątne ostrze igły i stożkowata 
końcówka kaniuli, z dodatkowym portem 
iniekcyjnym (bocznym) z zastawką 
jednokierunkową uniemożliwiającą cofanie się 
płynów oraz stałym koreczkiem/ zatyczką, 
elastyczne skrzydełka mocujące, znormalizowane 
połączenie typu luer-lock. Opakowanie 
jednostkowe fabrycznie nadrukowane oznaczenie 
rozmiaru w formacie (G/śr/dł) oraz wartość 
prędkości przepływu przez kaniulę (w ml/min). 
Opakowanie jednostkowe blistrowe z odrywaną 
tylną ścianą. 

 Szt. 5000       
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 10 Kaniula do wlewów dożylnych kolor niebieski 
rozm. 22G/25mm/0,9mm, wykonana z 
poliuretanu, silikonu lub teflonu (PTFE), odporna 
na załamania, sterylna, apirogenna, nietoksyczna, 
bez lateksu. Trójkątne ostrze igły i stożkowata 
końcówka kaniuli, z dodatkowym portem 
iniekcyjnym (bocznym) z zastawką 
jednokierunkową uniemożliwiającą cofanie się 
płynów oraz stałym koreczkiem/ zatyczką, 
elastyczne skrzydełka mocujące, znormalizowane 
połączenie typu luer-lock. Opakowanie 
jednostkowe fabrycznie nadrukowane oznaczenie 
rozmiaru w formacie (G/śr/dł) oraz wartość 
prędkości przepływu przez kaniulę (w ml/min). 
Opakowanie jednostkowe blistrowe z odrywaną 
tylną ścianą. 

 Szt. 1000       

 11 Kaniula do wlewów dożylnych kolor żółty rozm. 
19mm/0,7mm, wykonana z poliuretanu, silikonu 
lub teflonu (PTFE), odporna na załamania, 
sterylna, apirogenna, nietoksyczna, bez lateksu. 
Trójkątne ostrze igły i stożkowata końcówka 
kaniuli, z dodatkowym portem iniekcyjnym 
(bocznym) z zastawką jednokierunkową 
uniemożliwiającą cofanie się płynów oraz stałym 
koreczkiem/ zatyczką, elastyczne skrzydełka 
mocujące, znormalizowane połączenie typu luer-
lock. Opakowanie jednostkowe fabrycznie 
nadrukowane oznaczenie rozmiaru w formacie 
(G/śr/dł) oraz wartość prędkości przepływu przez 
kaniulę (w ml/min). Opakowanie jednostkowe 
blistrowe z odrywaną tylną ścianą. 

 Szt. 300       

 12 Przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych 
(winny mieć odpowietrznik z filtrem i klapką, 
kroplomierz, zacisk rolkowy, komorę kroplową z 
filtrem płynu, długość drenu 150-180 cm) 

 Szt. 3000       

 13 Korek do kaniuli pakowane pojedynczo na 
blistrze do a'4 szt. 

 Szt. 100       
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 14 Szpatułki laryngologiczne, drewniane, 
jednorazowego użytku, niejałowe, ( pakowane 
max po 100 sztuk) 

 Szt. 300       

 15 Nakłuwacz jednorazowy bezpieczny, do 
pobierania krwi z naczyń włosowatych, 
bezbolesny i prosty w użyciu, jednorazowy, 
zabezpieczony przed ponownym użyciem, 
głębokość nakłucia 2,4mm, opakowanie 200 sztuk 

 Szt. 4000       

 16 Prowadnica do rurki intubacyjnej 2,2mm sterylna  Szt. 20       
 17 Prowadnica do rurki intubacyjnej 3,3 sterylna  Szt. 20       
 18 Prowadnica do rurki intubacyjnej 4,7 sterylna  Szt. 20       
 19 Rurka intubacyjna ustno – gardłowa , 

jednorazowego użytku wszystkie rozmiary 
 

 Szt. 100       

 20 Rurka krtaniowa LT (Laryngeal Tube)-D, 
jednorazowego użytku wszystkie rozmiary 

 Szt. 60       

 21 Nebulizatory 
Maska do nebulizacji z aparatem z drenem 2,1 m, 
sterylna, op. foliowe 

 Szt. 200       

 22 Maska tlenowa dla dorosłych do nebulizacji, z 
drenem o długości około 2m, miękka o 
anatomicznym kształcie, jałowa, jednorazowego 
użytku, rozmiar m-xl do wyboru 

 Szt. 200       

 23 Maska tlenowa dla dzieci do nebulizacji, z drenem 
o długości około 2m, miękka o anatomicznym 
kształcie, jałowa, jednorazowego użytku, rozmiar 
m-l do wyboru 

 Szt. 200       

 24 Maska tlenowa dla dorosłych z drenem o długości 
około 2m, miękka o anatomicznym kształcie, 
jałowa, jednorazowego użytku, dla dorosłych, 
rozmiar m-xl do wyboru 

 Szt. 500       

 25 Maska tlenowa dla dzieci z drenem o długości 
około 2m, miękka o anatomicznym kształcie, 
jałowa, jednorazowego użytku, dla dzieci, 
rozmiar m-l do wyboru 

 Szt. 100       
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 26 Maska tlenowa wraz z rezerwuarem tlenu dla 
dorosłych, wykonana z przezroczystego i 
nietoksycznego PCV, odporny na przetarcia 
przewód o długości około 2 m zakończony 
uniwersalnym łącznikiem, regulowana blaszka na 
nos, maska do wysokiej koncentracji tlenu. 

 Szt. 200       

 27 Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych 
wykonany z elastycznego PCV, jałowy, 
jednorazowego użytku, długość standardowa, 
barwny kod końcówki, rozmiar różne 

 Szt. 400       

 28 Cewnik do podawania tlenu przez nos typu 
„wąsy”, z łącznikiem i drenem medycznym, 
jałowy, jednorazowego użytku 

 Szt. 400       

 29 Pojemnik na zużyty sprzęt medyczny - 
jednorazowego użytku, słoik płaski, wykonany z 
tworzywa sztucznego, nieprzemakalny, odporny 
na przekłucia, posiadający w pokrywie 
zabezpieczenie umożliwiające bezpieczne 
oddzielenie igły od strzykawki oraz szczelne 
zamykanie otworu wrzutowego z możliwością 
wielokrotnego otwierania i zamykania, o 
pojemności  0,7 l 

 Szt. 1200       

 30 Wymiennik ciepła i wilgoci kompatybilne do 
reduktorów tlenowych ściennych, 

 Szt. 30       

 31 Worki na wymiociny, pojemność 1 l  Szt. 500       
 32 Łyżka do laryngoskopu, plastikowa, 

światłowodowa, jednorazowego użytku, pełna 
rozmiarówka 

 Szt. 100       

 33 Worki czarne na zwłoki, foliowe z zamkiem  Szt. 30       
 34 Łącznik do ssaka  Szt. 80       
 35 Filtr do ssaka który ma dwa króćce (przyłącza) - 

każde o średnicy 3-4 mm i 6-8 mm 
 Szt. 20       

 36 Zgłębnik żołądkowy wszystkie rozmiary  Szt. 100       
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 37 Rękawice  lateksowe, chirurgiczne, jałowe, 
bezpudrowe, jednorazowego użytku, opakowanie 
zawierające jedną parę, rozmiar 7,5 i 8,5 

 Szt. 200       

 38 Zestaw porodowy ABC Plus 
Zestaw porodowy jednorazowego użytku, 
składający się co najmniej z pakietu A 
zawierającego:  2 pary sterylnych rękawiczek, 1 
sterylny podkład, 1 sterylna serwetka wierzchnia, 
2 sterylne ręczniki do rąk; pakietu B 
zawierającego: 4 sterylne tampony, 1 sterylna 
gruszka, 2 sterylne klempy pępowinowe, 2 
sterylne zapasowe zaciski, 1 para sterylnych 
nożyczek; pakietu C zawierającego: 1 sterylna 
wyściółka, 2 antyseptyczne rękawiczki, 1 kocyk 
dla noworodka, 1 pieluszka, 1 plastikowa torba na 
łożysko 

 Szt. 30       

 39 Współosiowy obwód oddechowy do respiratora 
Pneupac o trubie pracy „na żądanie” 

 Szt. 20       

 40 Worek na mocz zwykły, niejałowy o pojemności 2 
l 

 Szt. 100       

 41 Rurki ustno gardłowe, jednorazowego użytku 
Różne rozmiary 

 Szt. 300       

 42 Prześcieradło nieprzepuszczalne jednorazowego 
użytku, wykonane z włókniny polipropylenowej, 
niejałowe, rozmiar 190x80 

 Szt. 600       

 43 Rurki nosowo gardłowe wszystkie rozmiary  Szt. 30       
 44 Filtry antybakteryjne i antywirusowego do 

worków samoprężnych, skuteczność filtracji 
99,99% 

 Szt. 100       

 45 Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe, 
z porowatą powierzchnią zewnętrzną 
zwiększającą przyczepność, pakowane po 100 
szt., rozmiar S,M,L, XL 

 op 1 000       

 46 Koc ratunkowy (ratunkowa folia 
przeciwwstrząsowa) srebrno – złoty, wymiary 
210x160 cm 

 Szt. 100       
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 47 Miska nerkowata jednorazowa  Szt. 30       
 48 Ambu maski  jednorazowa wszystkie rozmiary  Szt. 150       
 49 Kleszczyki magilla jednorazowe 20cm  Szt. 20       
 50 Pęsety plastikowe, sterylne, jednorazowego 

użytku 
 Szt. 50       

 51 Zestaw do konikotomii Quicktrach dla dorosłych  Szt. 6       
 52 Zestaw do konikotomii Quicktrach dla dzieci  Szt. 6       
 53 Opatrunek ashermana jednorazowy   Szt. 6       
 54 Maska krtaniowa LMA, jednorazowa rozmiary 

pediatryczne do 50kg 
 Szt. 40       

 55 Elektrody do monitorowania z żelem ciekłym 
kompatybilne z defibrylatorami lifepak 15 i zoll e 
series 

 op 200       

 56 Elektrody combo dla dzieci 
Elektrody do stymulacji do defibrylatora Lifepak 
15,  jednorazowe, opakowanie zawierające 2 
sztuki 

 Szt. 5       

 57 Elektrody combo dla dorosłych 
Elektrody do stymulacji do defibrylatora Lifepak 
15,  jednorazowe, opakowanie zawierające 2 
sztuki 

 Szt. 10       

 58 Papier do defibrylatora typ LIFEPAK 15, 
szerokość 100 – 106 mm 

 Szt. 250       

 59 Papier do defibrylatora zoll e-series  Szt. 300       
 60 Stabilizator rurek intubacyjnych z uchwytem 

plastikowym. Rurki skręcane tłokiem 
plastikowym plastikowym od boku. 

 Szt. 100       

  

61 
Kapturki jednorazowego użytku do mierzenia 
temperatury dedykowane do termometrów Braun 
Thermoscan pro 6000 opakowanie pakowane po 
800 szt. 

 op 50       

 62 Żel do EKG poj. 250 ml  szt 30       
 63 Fartuch ochronny jednorazowego użytku z 

gumką, wykonany z włókniny polipropylenowej 
 szt 30       
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 64 Szyny kramera w obleczeniu pełna rozmiarówka  szt 100       
 65 Kołnierz ortopedyczny dla dzieci i dorosłych 

przeźroczysty, nie dopuszcza się by były 
stosowane gąbki w budowie kołnierza 

 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) 
wraz z pieczątką imienną 


