
Załącznik nr 2 

FORMULARZ CENOWY 

 

Część nr 1  

 

Lp. Opis elementów składowych zamówienia J.m. Zapotrzebowanie 
Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość łączna 

netto 
kol.4 x kol.5 

Stawka 

podatku 
VAT (%) 

Wartość  łączna 

brutto 
kol.6+(kol.6x kol.7) 

Numer 

katalogowy* 
Nazwa 

producenta 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

Zestaw do odsysania  z pola operacyjnego CH 24 

jałowy, jednorazowego użytku, zawierający: 

1) rękojeść z filtrem 

2) filtr zapasowy 

3) końcówkę prostą dł.260 mm 

4) końcówkę zagiętą dł.220 mm 

5) dren do ssaka 270 mm 

Filtr wbudowany w uchwyt zatrzymujący stałe 

zanieczyszczenia z możliwością wymiany filtra 

podczas zabiegu, zestaw końcówek dostępny z 

antyzagięciowym drenem do ssaka. 

Szt. 100       

2. 

Jałowy, nietoksyczny zestaw do drenażu 

przezskórnego metodą jednostopniową. W zestawie 

kateter PIGTAIL 9F x 26 cm, igła dwuczęściowa 

15G x 29 cm, opaska zaciskowa, kołnierz. 

Szt. 10       

Razem – liczba -  -  - 

 
*W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę/oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT lub adnotację „brak”. 

 

W przypadku zaoferowania produktów dopuszczonych przez Zamawiającego w „Pytaniach i odpowiedziach” Wykonawca wprowadza odpowiedni zapis do formularza 

cenowego (kolumna nr 2 „Opis elementów składowych zamówienia”). 

 

 
................................................................. 

pieczęć i podpis osób uprawnionych 

lub czytelny podpis osób uprawnionych 

  



Załącznik nr 3 

FORMULARZ CENOWY 

 

Część nr 2  

 

Lp. Opis elementów składowych zamówienia J.m. Zapotrzebowanie 
Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość łączna 

netto 
kol.4 x kol.5 

Stawka 

podatku 
VAT (%) 

Wartość  łączna 

brutto 
kol.6+(kol.6x kol.7) 

Numer 

katalogowy* 
Nazwa 

producenta 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

Jednorazowy nebulizator z maską aerozolową dla 

dorosłych. Pojemność nebulizatora 2-10 ml, dren 

tlenowy o długości min.2 m kompatybilny z aparatem 

firmy Microlife. 

Szt. 1300       

2. 

Jednorazowy nebulizator z maską aerozolową dla 

niemowląt i małych  dzieci. Pojemność nebulizatora     

2-10 ml,  dren tlenowy o długości min.2 m 

kompatybilny z aparatem firmy Microlife, maska bez 

otworów bocznych (pełna), lub posiadająca 4-6 otwory 

wielkości 2-4mm. 

Szt. 1100       

3. 

Maska z rezerwuarem tlenu dla dorosłych i dzieci, z 

drenem długości min. 2 m, dren nieprzytwierdzony do 

maski. 
Szt. 50       

Razem – liczba -  -  - 

 
*W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę/oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT lub adnotację „brak”. 

 

W przypadku zaoferowania produktów dopuszczonych przez Zamawiającego w „Pytaniach i odpowiedziach” Wykonawca wprowadza odpowiedni zapis do formularza 

cenowego (kolumna nr 2 „Opis elementów składowych zamówienia”). 

 

 
................................................................. 

pieczęć i podpis osób uprawnionych 

lub czytelny podpis osób uprawnionych 

 

  



Załącznik nr 4 

FORMULARZ CENOWY 

 

Część nr 3 

 

Lp. Opis elementów składowych zamówienia J.m. Zapotrzebowanie 
Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość łączna 

netto 
kol.4 x kol.5 

Stawka podatku 
VAT (%) 

Wartość  łączna 

brutto 
kol.6+(kol.6x kol.7) 

Numer 

katalogowy* 
Nazwa 

producenta 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

Podkład wykonany w 100% z celulozy 2 warstwowy, 

szerokość rolki 50 cm, perforowany co 50 cm, kolor biały, 

długość podkładu 50 m, mocne  odporne na rozrywanie, 

higienicznie zapakowane, każda rolka w oddzielną folię. 

Szt. 850       

2. 

Podkład wykonany w 100% z celulozy 2 warstwowy, 

szerokość rolki 60 +/- 1 cm, perforowany co 50 cm, kolor 

biały, długość podkładu 80 m, mocne odporne na rozrywanie, 

higienicznie zapakowane, każda rolka w oddzielną folię. 

Szt. 150       

3. 

Prześcieradło wykonane z włókniny polipropylenowej, 

gramatura 40g/m
2
, kolor biały i zielony, szerokość 50 cm, 60 

cm, nawój 300m, perforacja co 37 cm, średnica wewnętrzna 

tytli 50mm, grubość tytli 1mm. 

Szt. 50       

4. 

Prześcieradło wykonane z włókniny polipropylenowej, 

gramatura 40g/m
2
, kolor biały i zielony, szerokość 70 cm, 80 

cm, nawój 300m, średnica wewnętrzna tytli 50mm, grubość 

tytli 1mm. 

Szt. 70       

Razem – liczba -  -  - 

 
*W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę/oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT lub adnotację „brak”. 

 

W przypadku zaoferowania produktów dopuszczonych przez Zamawiającego w „Pytaniach i odpowiedziach” Wykonawca wprowadza odpowiedni zapis do formularza 

cenowego (kolumna nr 2 „Opis elementów składowych zamówienia”). 

 

 
................................................................. 

pieczęć i podpis osób uprawnionych 

lub czytelny podpis osób uprawnionych 

  



Załącznik nr 5 

FORMULARZ CENOWY 

 

Część nr 4  

 

Lp. Opis elementów składowych zamówienia J.m. Zapotrzebowanie 
Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość łączna 

netto 
kol.4 x kol.5 

Stawka 

podatku 
VAT (%) 

Wartość  łączna 

brutto 
kol.6+(kol.6x kol.7) 

Numer 

katalogowy* 
Nazwa 

producenta 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 
Wkłady wymienne jednorazowe do ssaka New 

Hospivac400 pojemność 2000 ml  
Jednorazowy system zbiorczy FLOVAC 

Szt. 1000       

Razem – liczba -  -  - 

 
*W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę/oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT lub adnotację „brak”. 

 

W przypadku zaoferowania produktów dopuszczonych przez Zamawiającego w „Pytaniach i odpowiedziach” Wykonawca wprowadza odpowiedni zapis do formularza 

cenowego (kolumna nr 2 „Opis elementów składowych zamówienia”). 

 

 
................................................................. 

pieczęć i podpis osób uprawnionych 

lub czytelny podpis osób uprawnionych 

  



Załącznik nr 6 

FORMULARZ CENOWY 

 

Część nr 5  

 

Lp. Opis elementów składowych zamówienia J.m. Zapotrzebowanie 
Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość łączna 

netto 
kol.4 x kol.5 

Stawka 

podatku 
VAT (%) 

Wartość  łączna 

brutto 
kol.6+(kol.6x kol.7) 

Numer 

katalogowy* 
Nazwa 

producenta 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  

Wkład do ogrzewania enFlow- model 12l (system 

ogrzewania wlewów dożylnych i krwi) dla jednego pacjenta  

z zestawem przedłużającym o 7,5 cm do długości łącznej 

12,5cm 

Szt. 30       

Razem – liczba -  -  - 

 
*W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę/oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT lub adnotację „brak”. 

 

W przypadku zaoferowania produktów dopuszczonych przez Zamawiającego w „Pytaniach i odpowiedziach” Wykonawca wprowadza odpowiedni zapis do formularza 

cenowego (kolumna nr 2 „Opis elementów składowych zamówienia”). 

 

 
................................................................. 

pieczęć i podpis osób uprawnionych 

lub czytelny podpis osób uprawnionych 

 


