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

(pieczęć Wykonawcy)

Lp. Opis przedmiotu zamówienia J.m. Ilość Cena netto Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto
Nazwa, 

Producent

1

Rękawice diagnostyczne, z lateksu, lekko pudrowane, niejałowe, pasujące na obie dłonie. Zawartość protein≤50μg/g. 

Poziom AQL≤1,5. Spełniające wymagania stawiane w normach EN 455;EN420. Mankiet zakończony równomiernie 

rolowanym rantem.Zarejstrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat.III.op. * 100 szt 

Rozmiar” L”

op 280

2

Rękawice diagnostyczne,z lateksu.lekko pudrowane,niejałowe,pasujące na obie dłonie.Zawartość protein 

≤50μg/g.Poziom AQL≤1,5. Spełniające wymagania stawiane w normach EN 455;EN420.Mankiet zakończony 

równomiernie rolowanym rantem.Zarejstrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat.III.op. * 

100 szt Rozmiar” M”

op 1100

3

Rękawice diagnostyczne,z lateksu.lekko pudrowane,niejałowe,pasujące na obie dłonie.Zawartość protein 

≤50μg/g.Poziom AQL≤1,5.Spełniajace wymagania stawiane w normach EN455;EN420..Mankiet zakończony 

równomiernie rolowanym rantem.Zarejstrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat.I.op. * 

100 szt Rozmiar” S”

op 900

xxxxxxx xxxxxxxxx

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

(miejscowość, data)

FORMULARZ   CENOWY 

Oferujemy termin dostawy …………………… dni roboczych.

Załącznik Nr 1

PAKIET 1

Razem

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

(pieczęć i podpis Wykonawcy)



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

(pieczęć Wykonawcy)

Lp. Opis przedmiotu zamówienia J.m. Ilość Cena netto Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto
Nazwa, 

Producent

1

Rękawice diagnostyczne wykonane z nitrylu, bezpudrowe, z wewnętrzną warstwą polimerową, mankiet rolowany, w 

kolorze niebieskim. Lekko teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Poziom AQL ≤1,0. Zgodnie z 

normami /EN 455-1,2,3,4. Rękawice odporne na przenikanie związków chemicznych wg  EN 374. Zarejstrowane jako 

wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat.III zgodnie z normą EN420. op.*100 szt. Rozmiar „L”

op 1300

2

Rękawice diagnostyczne wykonane z nitrylu, bezpudrowe, z wewnętrzną warstwą polimerową, mankiet rolowany, w 

kolorze niebieskim. Lekko teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Poziom AQL ≤1,0. Zgodnie z 

normami /EN 455-1,2,3,4. Rękawice odporne na przenikanie związków chemicznych wg  EN 374. Zarejstrowane jako 

wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z normą EN420. op.*100 szt. Rozmiar „M”

op 4000

3

Rękawice diagnostyczne wykonane z nitrylu, bezpudrowe, z wewnętrzną warstwą polimerową, mankiet rolowany, w 

kolorze niebieskim. Lekko teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Poziom AQL ≤1,0. Zgodnie z 

normami /EN 455-1,2,3,4. Rękawice odporne na przenikanie związków chemicznych wg  EN 374. Zarejstrowane jako 

wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z normą EN420. op.*100 szt. Rozmiar „S”

op 1800

xxxxxxx xxxxxxxxx

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

(miejscowość, data)

Oferujemy termin dostawy …………………… dni roboczych.

PAKIET 2

Razem

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

(pieczęć i podpis Wykonawcy)

Załącznik Nr 1

FORMULARZ   CENOWY 



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

(pieczęć Wykonawcy)

Lp. Opis przedmiotu zamówienia J.m. Ilość Cena netto Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto
Nazwa, 

Producent

1

Rękawice diagnostyczne, niejałowe, bezpudrowe, jednorazowego użytku, wykonane z polichlorku winylu 

(bezlateksowe). Poziom AQL <1,5. Rękawice medyczne zgodne z normą EN 455 1,2,3,4. Zarejstrowane jako wyrób 

medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat. III  zgodnie z normą EN 420. op.*100 szt. Rozmiar „L”
op 160

2

Rękawice diagnostyczne, niejałowe, bezpudrowe, jednorazowego użytku, wykonane z polichlorku winylu 

(bezlateksowe). Poziom AQL <1,5. Rękawice medyczne zgodne z normą EN 455 1,2,3,4. Zarejstrowane jako wyrób 

medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z normą EN 420.op.*100 szt. Rozmiar „M”
op 220

3

Rękawice diagnostyczne, niejałowe, bezpudrowe, jednorazowego użytku, wykonane z polichlorku winylu 

(bezlateksowe). Poziom AQL <1,5. Rękawice medyczne zgodne z normą EN 455 1,2,3,4. Zarejstrowane jako wyrób 

medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z normą EN 420. op.*100 szt. Rozmiar „S”
op 160

xxxxxxx xxxxxxxxx

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

(miejscowość, data)

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

Oferujemy termin dostawy …………………… dni roboczych.

PAKIET 3

Razem

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

(pieczęć i podpis Wykonawcy)

Załącznik Nr 1

FORMULARZ   CENOWY 

Załącznik Nr 1



(pieczęć Wykonawcy)

Lp. Opis przedmiotu zamówienia J.m. Ilość Cena netto Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto
Nazwa, 

Producent

1

Rękawice chirurgiczne,lateksowe, sterylne, pudrowe, zgodnie z normą EN 455-1.2.3.4., niska zawartość pudru, poziom 

protein lateksowych<50µg/g, kształt w pełni anatomiczny (przeciwstawny kciuk, zagięte palce); o grubości w części 

palca min. 0,20 mm i długości całkowitej min. 280 mm; rolowany mankiet, oznakowanie CE; odporne na rozerwanie, 

łatwe w nakładaniu, dobrze dopasowane, powierzchnia mikroporowata; posiadająca badanie jednostki akredytowanej 

na przenikanie wirusów oraz odporne na przenikanie związków chemicznych wg PN EN 374. Pakowane w opakowania 

folia-folia, sterylizowane radiacyjnie; op. 1 para Rozmiar 6

para 200

2

Rękawice chirurgiczne, lateksowe, sterylne, pudrowe, zgodnie z normą EN 455-1.2.3.4.; niska zawartość pudru, poziom 

protein lateksowych<50µg/g, kształt w pełni anatomiczny (przeciwstawny kciuk, zagięte palce); o grubości w części 

palca min. 0,20 mm i długości całkowitej min. 280 mm; rolowany mankiet, oznakowanie CE; odporne na rozerwanie, 

łatwe w nakładaniu, dobrze dopasowane, powierzchnia mikroporowata; posiadająca badanie jednostki akredytowanej 

na przenikanie wirusów oraz odporne na przenikanie związków chemicznych wg PN EN 374. Pakowane w opakowania 

folia-folia, sterylizowane radiacyjnie; 1 para Rozmiar 6,5

para 600

3

Rękawice chirurgiczne, lateksowe, sterylne, pudrowe, zgodnie z normą EN 455-1.2.3.4.; niska zawartość pudru, poziom 

protein lateksowych<50µg/g, kształt w pełni anatomiczny (przeciwstawny kciuk, zagięte palce); o grubości w części 

palca min. 0,20 mm i długości całkowitej min. 280 mm; rolowany mankiet, oznakowanie CE; odporne na rozerwanie, 

łatwe w nakładaniu, dobrze dopasowane, powierzchnia mikroporowata; posiadająca badanie jednostki akredytowanej 

na przenikanie wirusów oraz odporne na przenikanie związków chemicznych wg PN EN 374. Pakowane w opakowania 

folia-folia, sterylizowane radiacyjnie; 1 para Rozmiar 7

para 1200

4

Rękawice chirurgiczne, lateksowe, sterylne, pudrowe, zgodnie z normą EN 455-1.2.3.4.; niska zawartość pudru, poziom 

protein lateksowych<50µg/g, kształt w pełni anatomiczny (przeciwstawny kciuk, zagięte palce); o grubości w części 

palca min. 0,20 mm i długości całkowitej min. 280 mm; rolowany mankiet, oznakowanie CE; odporne na rozerwanie, 

łatwe w nakładaniu, dobrze dopasowane, powierzchnia mikroporowata; posiadająca badanie jednostki akredytowanej 

na przenikanie wirusów oraz odporne na przenikanie związków chemicznych wg PN EN 374. Pakowane w opakowania 

folia-folia, sterylizowane radiacyjnie; 1 para Rozmiar 7,5

para 2100

5

Rękawice chirurgiczne, lateksowe, sterylne, pudrowe,zgodnie z normą EN 455-1.2.3.4.; niska zawartość pudru, poziom 

protein lateksowych<50µg/g, kształt w pełni anatomiczny (przeciwstawny kciuk, zagięte palce); o grubości w części 

palca min. 0,20 mm i długości całkowitej min. 280 mm; rolowany mankiet, oznakowanie CE; odporne na rozerwanie, 

łatwe w nakładaniu, dobrze dopasowane, powierzchnia mikroporowata; posiadająca badanie jednostki akredytowanej 

na przenikanie wirusów oraz odporne na przenikanie związków chemicznych wg PN EN 374. Pakowane w opakowania 

folia-folia, sterylizowane radiacyjnie; 1 para Rozmiar 8

para 800

PAKIET 4

FORMULARZ   CENOWY 



6

Rękawice chirurgiczne, lateksowe, sterylne, pudrowe,zgodnie z normą EN 455-1.2.3.4.; niska zawartość pudru, poziom 

protein lateksowych<50µg/g, kształt w pełni anatomiczny (przeciwstawny kciuk, zagięte palce); o grubości w części 

palca min. 0,20 mm i długości całkowitej min. 280 mm; rolowany mankiet, oznakowanie CE; odporne na rozerwanie, 

łatwe w nakładaniu, dobrze dopasowane, powierzchnia mikroporowata; posiadająca badanie jednostki akredytowanej 

na przenikanie wirusów oraz odporne na przenikanie związków chemicznych wg PN EN 374. Pakowane w opakowania 

folia-folia, sterylizowane radiacyjnie; op.*1 para Rozmiar 8,5

para 1200

7

Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, bezpudrowe, obustronnie polimeryzowane, poziom protein lateksowych 

<30µg/g, kształt w pełni anatomiczny przeciwstawny kciuk, zagięte palce; o grubości w części palca min. 0,22 mm i 

długości całkowitej min. 295 mm; rolowany mankiet, oznakowanie CE; odporne na rozerwanie, łatwe w nakładaniu, 

dobrze dopasowane, powierzchnia mikroporowata. Pakowanie w opakowania folia-folia, sterylizowane radiacyjnie, op. 

1 para. Rozmiar 6

para 100

8

Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, bezpudrowe, obustronnie polimeryzowane, poziom protein lateksowych 

<30µg/g, kształt w pełni anatomiczny przciwstawny kciuk, zagięte palce; o grubości w części palca min. 0,22 mm i 

długości całkowitej min. 295 mm; rolowany mankiet, oznakowanie CE; odporne na rozerwanie, łatwe w nakładaniu, 

dobrze dopasowane, powierzchnia mikroporowata. Pakowanie w opakowania folia-folia, sterylizowane radiacyjnie, op. 

1 para. Rozmiar 6,5

para 100

9

Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, bezpudrowe, obustronnie polimeryzowane, poziom protein lateksowych 

<30µg/g, kształt w pełni anatomiczny przeciwstawny kciuk, zagięte palce; o grubości w części palca min. 0,22 mm i 

długości całkowitej min. 295 mm; rolowany mankiet, oznakowanie CE; odporne na rozerwanie, łatwe w nakładaniu, 

dobrze dopasowane, powierzchnia mikroporowata. Pakowanie w opakowania folia-folia, sterylizowane radiacyjnie,op. 

1 para .Rozmiar 7

para 100

10

Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, bezpudrowe, obustronnie polimeryzowane, poziom protein lateksowych 

<30µg/g, kształt w pełni anatomiczny przeciwstawny kciuk, zagięte palce; o grubości w części palca min. 0,22 mm i 

długości całkowitej min. 295 mm; rolowany mankiet, oznakowanie CE; odporne na rozerwanie, łatwe w nakładaniu, 

dobrze dopasowane, powierzchnia mikroporowata. Pakowanie w opakowania folia-folia, sterylizowane radiacyjnie, op. 

1 para. Rozmiar 7,5

para 200

11

Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, bezpudrowe, obustronnie polimeryzowane, poziom protein lateksowych 

<30µg/g, kształt w pełni anatomiczny przeciwstawny kciuk, zagięte palce; o grubości w części palca min. 0,22 mm i 

długości całkowitej min. 295 mm; rolowany mankiet, oznakowanie CE; odporne na rozerwanie, łatwe w nakładaniu, 

dobrze dopasowane, powierzchnia mikroporowata. Pakowanie w opakowania folia-folia, sterylizowane radiacyjnie, op. 

1 para. Rozmiar 8

para 100

12

Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, bezpudrowe, obustronnie polimeryzowane, poziom protein lateksowych 

<30µg/g, kształt w pełni anatomiczny przeciwstawny kciuk, zagięte palce; o grubości w części palca min.0,22 mm i 

długości całkowitej min. 295 mm; rolowany mankiet, oznakowanie CE; odporne na rozerwanie, łatwe w nakładaniu, 

dobrze dopasowane, powierzchnia mikroporowata. Pakowanie w opakowania folia-folia, sterylizowane radiacyjnie, op. 

1 para. Rozmiar 8,5

para 100

xxxxxxx xxxxxxxxx

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

(miejscowość, data)

Oferujemy termin dostawy …………………… dni roboczych.

Razem

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

(pieczęć i podpis Wykonawcy)



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

(pieczęć Wykonawcy)

Lp. Opis przedmiotu zamówienia J.m. Ilość Cena netto Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto
Nazwa, 

Producent

1

Rękawice chirurgiczne, ortopedyczne, sterylne, bezpudrowe, lateksowe, pokryte polimerem, z rolowanym mankietem, 

o grubszych ściankach, komplet zawiera 2 pary o zróżnicowanej kolorystyce zakładane jedna na drugą o grubościach; 

rękawica wewnętrzna: palec 0,17-0,18 mm, dłoń 0,16-0,18 mm i rękawica zewnętrzna: palec 0,24-0,26 mm, dłoń 0,22-

0,23 mm, zgodnych z normą EN 455, odpornych na wirusy ASTMF 1671. Rozmiar 6

para 200

2

Rękawice chirurgiczne, ortopedyczne, sterylne, bezpudrowe, lateksowe, pokryte polimerem, z rolowanym mankietem, 

o grubszych ściankach, komplet zawiera 2 pary o zróżnicowanej kolorystyce zakładane jedna na drugą o grubościach; 

rękawica wewnętrzna: palec 0,17-0,18 mm, dłoń 0,16-0,18 mm i rękawica zewnętrzna: palec 0,24-0,26 mm, dłoń 0,22-

0,23 mm, zgodnych z normą EN 455, odpornych na wirusy ASTMF 1671. Rozmiar 6,5

para 1800

3

Rękawice chirurgiczne, ortopedyczne, sterylne, bezpudrowe, lateksowe, pokryte polimerem, z rolowanym mankietem, 

o grubszych ściankach, komplet zawiera 2 pary o zróżnicowanej kolorystyce zakładane jedna na drugą o grubościach; 

rękawica wewnętrzna: palec 0,17-0,18 mm, dłoń 0,16-0,18 mm i rękawica zewnętrzna: palec 0,24-0,26 mm, dłoń 0,22-

0,23 mm, zgodnych z normą EN 455, odpornych na wirusy ASTMF 1671. Rozmiar 7

para 500

4

Rękawice chirurgiczne, ortopedyczne, sterylne, bezpudrowe, lateksowe, pokryte polimerem, z rolowanym mankietem, 

o grubszych ściankach, komplet zawiera 2 pary o zróżnicowanej kolorystyce zakładane jedna na drugą o grubościach; 

rękawica wewnętrzna: palec 0,17-0,18 mm, dłoń 0,16-0,18 mm i rękawica zewnętrzna: palec 0,24-0,26 mm, dłoń 0,22-

0,23 mm, zgodnych z normą EN 455, odpornych na wirusy ASTMF 1671. Rozmiar 7,5

para 600

5

Rękawice chirurgiczne, ortopedyczne, sterylne, bezpudrowe, lateksowe, pokryte polimerem, z rolowanym mankietem, 

o grubszych ściankach, komplet zawiera 2 pary o zróżnicowanej kolorystyce zakładane jedna na drudą o grubościach; 

rękawica wewnętrzna: palec 0,17-0,18 mm, dłoń 0,16-0,18 mm i rękawica zewnętrzna: palec 0,24-0,26 mm, dłoń 0,22-

0,23 mm, zgodnych z normą EN 455, odpornych na wirusy ASTMF 1671. Rozmiar 8

para 1500

6

Rękawice chirurgiczne, ortopedyczne, sterylne, bezpudrowe, lateksowe, pokryte polimerem, z rolowanym mankietem, 

o grubszych ściankach, komplet zawiera 2 pary o zróżnicowanej kolorystyce zakładane jedna na drugą o grubościach; 

rękawica wewnętrzna: palec 0,17-0,18 mm, dłoń 0,16-0,18 mm i rękawica zewnętrzna: palec 0,24-0,26 mm, dłoń 0,22-

0,23 mm, zgodnych z normą EN 455, odpornych na wirusy ASTMF 1671. Rozmiar 8,5

para 1200

xxxxxxx xxxxxxxxx

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

(miejscowość, data)

Oferujemy termin dostawy …………………… dni roboczych.

FORMULARZ   CENOWY 

PAKIET 5

Razem

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

(pieczęć i podpis Wykonawcy)

Załącznik Nr 1



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

(pieczęć Wykonawcy)

Lp. Opis przedmiotu zamówienia J.m. Ilość Cena netto Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto
Nazwa, 

Producent

1
Opatrunek  wykonany z gazy bawełnianej bielonej, 20-nitkowej w kształcie kuli, jałowe do tamowania krwawień, 

odsączania i oczyszczania ran, rozmiar nr 3 a'10 szt. op 112

xxxxxxx xxxxxxxxx

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

(miejscowość, data)

Lp. Opis przedmiotu zamówienia J.m. Ilość Cena netto Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto
Nazwa, 

Producent

1 Opatrunek parafinowy z chlorhexydyną  wym. 10 x 10 op 1200

2 Opatrunek parafinowy z chlorhexydyną wym. 20 x 15 op 1000

3 Opatrunek parafinowy z chlorhexydyną wym. 40 x 10 op 100

xxxxxxx xxxxxxxxx

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

(miejscowość, data)

Oferujemy termin dostawy …………………… dni roboczych.

Razem

PAKIET 6

Razem

PAKIET 7

Oferujemy termin dostawy …………………… dni roboczych.

Załącznik Nr 1

FORMULARZ   CENOWY 

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

(pieczęć i podpis Wykonawcy)

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

(pieczęć i podpis Wykonawcy)



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

(pieczęć Wykonawcy)

Lp. Opis przedmiotu zamówienia J.m. Ilość Cena netto Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto
Nazwa, 

Producent

1
Jałowa,wchłanialna, plastyczna gąbka żelatynowa, nierozpuszczalna w wodzie, stosowana jako preparat hemostatyczny 

na krwawiące rany rozmiar: 8cm x 5cm x 1 cm szt 100

2
Jałowa,wchłanialna, plastyczna gąbka żelatynowa, nierozpuszczalna w wodzie, stosowana jako preparat hemostatyczny 

na krwawiące ran, rozmiar: 7cm x 5cm x 0,1 cm  szt 100

xxxxxxx xxxxxxxxx

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

(miejscowość, data)

Lp. Opis przedmiotu zamówienia J.m. Ilość Cena netto Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto
Nazwa, 

Producent

1
Siatkowy rękaw opatrunkowy o dużych oczkach i dużej elastyczności do podtrzymywania opatrunków, szczególnie na 

stawach i stożkowatych i zaokrąglonych częściach ciała. Rozmiar nr 2 (dłoń, ramię i stopa) długość 25 m op 6

2
Siatkowy rękaw opatrunkowy o dużych oczkach i dużej elastyczności do podtrzymywania opatrunków,szczególnie na 

stawach i stożkowatych i zaokrąglonych częściach ciała. Rozmiar nr 3 (noga i głowa dziecka) długość 25 m op 10

3
Siatkowy rękaw opatrunkowy o dużych oczkach i dużej elastyczności do podtrzymywania opatrunków,szczególnie na 

stawach i stożkowatych i zaokrąglonych częściach ciała. Rozmiar nr 4 (głowa i tułów dziecka) długość 25 m op 50

4
Siatkowy rękaw opatrunkowy o dużych oczkach i dużej elastyczności do podtrzymywania opatrunków,szczególnie na 

stawach i stożkowatych i zaokrąglonych częściach ciała. Rozmiar nr 5 (tułów) długość 25 m op 22

5
Siatkowy rękaw opatrunkowy o dużych oczkach i dużej elastyczności do podtrzymywania opatrunków,szczególnie na 

stawach i stożkowatych i zaokrąglonych częściach ciała. Rozmiar nr 6 (bardzo duży tułów) długość 25 m op 6

6 Rękaw opatrunkowy z tkaniny elastycznej 6m x 15cm (w stanie nierozciągliwym) nr 6R op 120

xxxxxxx xxxxxxxxx

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

(miejscowość, data)

Oferujemy termin dostawy …………………… dni roboczych.

Oferujemy termin dostawy …………………… dni roboczych.

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

(pieczęć i podpis Wykonawcy)

PAKIET 9

Razem

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

(pieczęć i podpis Wykonawcy)

Załącznik Nr 1

FORMULARZ   CENOWY 

PAKIET 8

Razem



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

(pieczęć Wykonawcy)

Lp. Opis przedmiotu zamówienia J.m. Ilość Cena netto Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto
Nazwa, 

Producent

1

Samoprzylepny opatrunek na rany pooperacyjne,  (włókninowy) przepuszczalny dla pary wodnej. Centralnie położony 

wkład chłonny (dobre właściwości absorpcyjne) pokryty mikrosiateczką zapobiegającą przywieranie opatrunku do rany. 

Rogi zaokrąglone zapobiegające zwijaniu się brzegów. Pokryty klejem nie wywołującym podrażnień skóry. Rozmiar 

25cm x 10cm x 25 szt.

szt 300

xxxxxxx xxxxxxxxx

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

(miejscowość, data)

Lp. Opis przedmiotu zamówienia J.m. Ilość Cena netto Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto
Nazwa, 

Producent

1
Samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy o unikalnej kompozycji trzech hydrokoloidów zawieszonych w macierzy 

polimerowej:karboksycelulozy,pektyny i żelatyny.Rozmiar 10cm*10 cm
szt 300

2
Samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy o unikalnej kompozycji trzech hydrokoloidów zawieszonych w macierzy 

polimerowej:karboksycelulozy,pektyny i żelatyny.Rozmiar 15cm*20 cm szt 300

xxxxxxx xxxxxxxxx

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

(miejscowość, data)

Oferujemy termin dostawy …………………… dni roboczych.

Oferujemy termin dostawy …………………… dni roboczych.

Załącznik Nr 1

Razem

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

(pieczęć i podpis Wykonawcy)

FORMULARZ   CENOWY 

PAKIET 10

Razem

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

(pieczęć i podpis Wykonawcy)

PAKIET 11



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

(pieczęć Wykonawcy)

Lp. Opis przedmiotu zamówienia J.m. Ilość Cena netto Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto
Nazwa, 

Producent

1
Opatrunek z super absorbentem do ran o silnym wysięku z hydrofobową i przeciwbakteryjną membraną 

poliuretanową, sterylny, nieprzylepny. Rozmiar 10 cm x 10 cm szt 200

2
Opatrunek z super absorbentem do ran o silnym wysięku z hydrofobową i przeciwbakteryjną membraną 

poliuretanową, sterylny, nieprzylepny. Rozmiar 10 cm x 20 cm szt 200

xxxxxxx xxxxxxxxx

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

(miejscowość, data)

Lp. Opis przedmiotu zamówienia J.m. Ilość Cena netto Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto
Nazwa, 

Producent

1
Sterylny zestaw opatrunkowy zawierający hydrofobowy opatrunek z pianki poliuretanowej do leczenia ran w systemie 

terapi podciśnieniowej  rozm.”M” wymiary 18 cm x 12,5 x 3,3 cm szt 9

2
Sterylny zestaw opatrunkowy zawierający hydrofobowy opatrunek z pianki poliuretanowej do leczenia ran w systemie 

terapi podciśnieniowej  rozmiar „S” wymiary 10 cm x 7,5 x 3,3 cm
szt 6

3 Zbiornik na wydzielinę o poj. 800 ml kompatybilny z pozycjami 1, 2 szt 3

4 Zbiornik na wydzielinę o poj. 300 ml kompatybilny z pozycjami 1, 2 szt 9

xxxxxxx xxxxxxxxx

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

(miejscowość, data)

Oferujemy termin dostawy …………………… dni roboczych.

Oferujemy termin dostawy …………………… dni roboczych.

PAKIET 12

Razem

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

(pieczęć i podpis Wykonawcy)

Załącznik Nr 1

FORMULARZ   CENOWY 

PAKIET 13

Razem

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

(pieczęć i podpis Wykonawcy)



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

(pieczęć Wykonawcy)

Lp. Opis przedmiotu zamówienia J.m. Ilość Cena netto Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto
Nazwa, 

Producent

1 Płatki włókninowe nasączone alkoholem 70%,w opakowaniach jałowych po 1 szt wym. 60 mm x 30 mm, a'100 szt. op 50

xxxxxxx xxxxxxxxx

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

(miejscowość, data)

Oferujemy termin dostawy …………………… dni roboczych.

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

(pieczęć i podpis Wykonawcy)

Załącznik Nr 1

FORMULARZ   CENOWY 

PAKIET 14

Razem




