
Załącznik nr 2 

FORMULARZ CENOWY 

Część nr 1 

          

Lp. Opis elementów składowych zamówienia Jm 
Zapotrzebo 

wanie 

 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 

handlowa 

Nazwa 

producenta 
Kod EAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Plaster na elastycznej bawełnianej tkaninie 

z wkładem chłonnym, klej hypoalergiczny, 

zewnętrzna warstwa jest zabezpieczona 

mikrosiateczką 1mx6cm. 

szt 45 
        

2 

Plaster na elastycznej bawełnianej tkaninie 

z wkładem chłonnym, klej hypoalergiczny, 

zewnętrzna warstwa jest zabezpieczona 

mikrosiateczką 1mx8cm. 

szt 40 
        

3 

Plaster na elastycznej białej  porowatej 

włókninie z wkładem chłonnym, klej 

hypoalergiczny, zewnętrzna warstwa jest 

zabezpieczona mikrosiateczką 1mx6cm. 

szt 150 
        

4 

Plaster na elastycznej białej  porowatej 

włókninie z wkładem chłonnym, klej 

hypoalergiczny, zewnętrzna warstwa jest 

zabezpieczona mikrosiateczką 1mx8cm. 

szt 45 
        

5 

Przylepiec hypoalergiczny oddychający, 

hydrofobowy, włókninowy, z mikroporami 

w podłożu przylepca, klej hypoalergiczny, 

można go dzielić bez użycia nożyczek, 

1,25cmx9,2m Dobrze przylega i pewnie 

trzyma się skóry. 

szt 1007 
        

6 

Przylepiec hypoalergiczny  oddychający, 

hydrofobowy włókninowy, z mikroporami 

w podłożu przylepca, klej hypoalergiczny, 

można go dzielić bez użycia nożyczek, 

2,5cmx9,2m Dobrze przylega i pewnie 

trzyma się skóry. 

szt 2516 
        

7 

Przylepiec hypoalergiczny oddychający, 

hydrofobowy na tkaninie bawełnianej, 

można go dzielić bez użycia nożyczek 

szt 1000 
        



1,25x5m Dobrze przylega i pewnie trzyma 

się skóry. 

8 

Przylepiec hypoalergiczny  oddychający, 

hydrofobowy na tkaninie bawełnianej , 

można go dzielić bez użycia nożyczek 

2,5cmx5m Dobrze przylega i pewnie 

trzyma się skóry. 

szt 800 
        

9 

Przylepiec hypoalergiczny  oddychający, 

hydrofobowy na tkaninie bawełnianej,, 

można go dzielić bez użycia nożyczek 

5cmx5m Dobrze przylega i pewnie trzyma 

się skóry. 

szt 80 
        

10 

Przylepiec przeźroczysty, hipoalergiczny, 

mikroporowaty,  przylepiec hydrofobowy, 

struktura przylepca pozwala na przerwanie 

wzdłuż i wszerz, 1,25cmx9,2m Dobrze 

przylega i pewnie trzyma się skóry. 

szt 200 
        

11 

Przylepiec przeźroczysty, hipoalergiczny, 

mikroporowaty,  przylepiec hydrofobowy, 

struktura przylepca pozwala na przerwanie 

wzdłuż i wszerz, 2,5cmx9,2m. Dobrze 

przylega i pewnie trzyma się skóry. 

szt 906 
        

Razem -  (liczba)      
      

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

 

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

pieczęć i podpis osób uprawnionych 

lub czytelny podpis osób uprawnionych 

  



Załącznik nr 3 

FORMULARZ CENOWY 

            Część nr 2  

          

            

Lp. Opis elementów składowych zamówienia Jm 
Zapotrzebo 

wanie 

 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 handlowa 

Nazwa 

producenta 
Kod EAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Opatrunek piankowy którego działanie 

polega na selektywnym wiązaniu i 

eliminacji mikroorganizmów 

patogennych oraz grzybów ze środowiska 

rany. Wchłania wysięk, nie przylega do 

rany. Rozmiar 15 cm x15 cm. 

op 10 
        

2 

Taśma z gazy przeznaczona do ran 

umiarkowanie sączących, do przetok i 

dużych powierzchni. Rozmiar 5cm x 200 

cm. 

op 10 
        

3 

Taśma z gazy przeznaczona do ran 

umiarkowanie sączących, do przetok i 

dużych powierzchni. Rozmiar 2cm x 50 

cm. 

op 10 
        

Razem - (liczba)   
   

  

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

   

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

pieczęć i podpis osób uprawnionych 

lub czytelny podpis osób uprawnionych 

 


