
L.P Nazwa towaru J.M.
Szacowana 
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Cena jednostkowa 

netto w złotych

Stawka podatku 

VAT w %
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1.
strzykawki jednorazowego użytku 2 ml x 100 szt. (minimum) w opakowaniu 

op. 40

2.
strzykawki jednorazowego użytku 5 ml. x min. 100 szt.  (minimum) w opakowaniu 

op. 52

3.
strzykawki jednorazowego użytku 10 ml. x min.100 szt   (minimum) w opakowaniu 

op. 31

4.
strzykawki jednorazowego użytku 20 ml. x min. 50 szt.  (minimum) w opakowaniu 

op. 40

5.
strzykawka cewnikowa typu "janeta" jednorazowa 100 ml 

szt. 90

6.
strzykawka jednorazowego użytku z końcówką luer 100 ml

szt. 50

7.
igły jednorazowego uzytku 0,5x25x min. 100 sztuk w opakowaniu 

op. 40

8.
igły jednorazowego użytku 0,7x30x min. 100 sztuk w opakowaniu 

op. 23

9.
igły jednorazowego użytku 0,6 x 30 x min. 100 sztuk w opakowaniu 

op. 13

10.
igły jednorazowego użytku 0,7x40x min.100 sztuk w opakowaniu  

op. 39

11.
igły jednorazowego użytku 0,8x40x min. 100 sztuk w opakowaniu 

op. 47

12.
igły jednorazowego użytku 0,9x40x min.100 sztuk w opakowaniu 

op. 38

13.
igły jednorazowego użytku 1,1x40x min.100 sztuk w opakowaniu 

op. 35

14.
wenflon do długotrwałych wlewów dożylnych 18G/1,3/45mm 

szt. 90

15.
wenflon do długotrwałych wlewów dożylnych 20G/1,0-1,1/32mm (różowy) 

szt. 105

16.
wenflon do długotrwałych wlewów dożylnych 24G/0,7/19mm-20mm (żółty)

szt. 40

17.
wenflon do długotrwałych wlewów dożylnych 22G/0,9/25mm (niebieski)

szt. 125
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18.
pojemnik na mocz, niesterylny, z nakrętką, pojemność: 100 ml. 

szt. 170

19.
pojemnik na mocz, sterylny, pojemność: 100 ml. 

szt. 140

20.
pojemnik na mocz, niesterylny, z nakrętką, pojemność: 125-150 ml. min. 60 szt. w opakowaniu

op. 33

21.
worki do moczu + zawór PCV 2l.n/sterylny

szt. 155

22.
cewnik nelaton z PCV CH/Fg 14 L 400 mm (jednorazowy) 

szt. 40

23.
cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych CH - 20 (sterylny) 

szt. 31

24.
cewnik Foleya - CH 14,16,18,20,22,24,26 - lateksowy dwudrożny 

szt. 110

25.
wąsy  tlenowe (jednorazowe) 

szt. 124

26.
maska tlenowa dla dorosłych z drenem (jednorazowa)

szt. 150

27.
zestaw do inhalacji dla dorosłego ( maska + nebulizator+ dren ) 

zestaw 174

28.
maski do inhalacji (dla dorosłych)

szt. 295

29.
aparat jednorazowy do przetaczania płynów (min. 100 szt. w opakowaniu) 

op. 11

30.
maseczka do sztucznego oddychania z ustnikiem i zastawką 

szt. 13

x RAZEM
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Wartość brutto w złotych słownie: …………………………………………………………………………………

Wykonawca oświadcza, że wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty dostawy zostały uwzględnione w wartości złożonej oferty.

Wartość podatku VAT w złotych słownie: ………………………………………………………………………

Wartość brutto w złotych: ………………………………………………………………………………………………

*UWAGA:                                                                                                                                                                                  

1) parametry charakteryzujące poszczególne wyroby, opisane w tabeli powyżej, są minimalnymi parametrami wymaganymi przez Zamawiającego. Wykonawcy mogą zaoferować wyroby o wyższych 

parametrach jakościowych niż wskazane przez Zamawiającego;                                                                                                                                                                                                   

2) podana w Kalkulacji szacunkowej ilość jest ilością maksymalną szacunkową. Zamawiający może zamówić mniejszą ilość towaru;                                                                                      

3) cena podana w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1) oraz w Kalkulacji cenowej (Załącznik nr 2a), jest ceną ostateczną, kompletną, zawierającą wszystkie koszty, które ponosi Zamawiający w całym 

okresie realizacji zamówienia i zostanie wprowadzona do umowy jako obowiązująca strony przez cały okres realizacji zamówienia.                                                     

4) Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji zamówienia wystawianie faktur, w których cena jednostkowa będzie podana za opakowanie, po odpowiednim przeliczeniu ceny jednostkowej za sztukę (np. 

opakowanie 10 szt.: cena jednostkowa z oferty za sztukę x 10 szt. = cena jednostkowa opakowania).     

Wartość netto w złotych: …………………………………………………………………………………………………

Wartość netto w złotych słownie: ……………………………………………………………………………………

Wartość podatku VAT w złotych: ……………………………………………………………………………………
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....................................................................

(data i miejscowość) (podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie 

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym 

lub posiadających pełnomocnictwo)

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