
........................................ Załącznik Nr 1

(pieczęć Wykonawcy)

PAKIET 17   

Lp.
Nazwa 

międzynarodowa/Skład

Postać leku, dawka i 

wielkość opakowania
jm.

Zapotrzebowana 

ilość
KOD EAN

Nazwa 

handlowa 

leku

Postać leku, dawka i 

wielk. opak. jednost. 

proponowana przez 

Wykonawcę  

Ilość 

opakowań

Cena jedn. 

netto opak.

Cena jedn. 

brutto opak.

Wartość 

netto

1 Ornithine aspartate  500 mg/5ml amp x 10 szt op 180

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

(miejscowość, data)

PAKIET 18   

Lp.
Nazwa 

międzynarodowa/Skład

Postać leku, dawka i 

wielkość opakowania
jm.

Zapotrzebowana 

ilość
KOD EAN

Nazwa 

handlowa 

leku

Postać leku, dawka i 

wielk. opak. jednost. 

proponowana przez 

Wykonawcę  

Ilość 

opakowań

Cena jedn. 

netto opak.

Cena jedn. 

brutto opak.

Wartość 

netto

1 Thiopental 0,5 g x 1 fiol fiol 50

2 Thiopental 1 g x 1 fiol fiol 50

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

(miejscowość, data)

Razem

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

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

(pieczęć i podpis Wykonawcy)

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

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

(pieczęć i podpis Wykonawcy)

FORMULARZ   CENOWY 

Razem



........................................ Załącznik Nr 1

(pieczęć Wykonawcy)

PAKIET 19   

Lp.
Nazwa 

międzynarodowa/Skład

Postać leku, dawka i 

wielkość opakowania
jm.

Zapotrzebowana 

ilość
KOD EAN

Nazwa 

handlowa 

leku

Postać leku, dawka i 

wielk. opak. jednost. 

proponowana przez 

Wykonawcę  

Ilość 

opakowań

Cena jedn. 

netto opak.

Cena jedn. 

brutto opak.

Wartość 

netto

1

Sterylny żel nawilżający 

zawierający środek 

znieczulający

Sterylny żel nawilżający 

zawierający środek 

znieczulający (Lidocaina 

2%) i antybakteryjny 

(Chlorhexidina 0,25%), 

sterylna amp.-strzykawka 

gotowa do użycia a'6 ml

amp-strz 250

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

(miejscowość, data)

Razem

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

(pieczęć i podpis Wykonawcy)

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

FORMULARZ   CENOWY 



........................................ Załącznik Nr 1

(pieczęć Wykonawcy)

PAKIET 20

Lp.
Nazwa 

międzynarodowa/Skład

Postać leku, dawka i 

wielkość opakowania
jm.

Zapotrzebowana 

ilość
KOD EAN

Nazwa 

handlowa 

leku

Postać leku, dawka i 

wielk. opak. jednost. 

proponowana przez 

Wykonawcę  

Ilość 

opakowań

Cena jedn. 

netto opak.

Cena jedn. 

brutto opak.

Wartość 

netto

1

Preparat dezynfekujący do 

stosowania na skórę i błony 

śluzowe

Preparat dezynfekujący do 

stosowania na skórę i błony 

śluzowe, zawierający 

Povidon  jodowany z 10% 

zawartością jodu, a'100 ml

op 10

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

(miejscowość, data)

Razem

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

(pieczęć i podpis Wykonawcy)

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

FORMULARZ   CENOWY 



Załącznik Nr 1

Wartość 

brutto

Wartość 

brutto

FORMULARZ   CENOWY 



Załącznik Nr 1

Wartość 

brutto

FORMULARZ   CENOWY 



Załącznik Nr 1

Wartość 

brutto

FORMULARZ   CENOWY 


