
 

L.P Nazwa towaru J.M.
Szacowana 

ilość

Cena jednostkowa 

netto w złotych

Stawka 

podatku VAT 

w %

Całkowita 

wartość netto                                 

w złotych

Wartość podatku 

VAT                                                  

w złotych

Całkowita 

wartość brutto w 

złotych

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1.
pojemnik na zużyte igły 1L (plastik) 

szt. 270

2.
pojemnik na odpady medyczne 2L (plastik) 

szt. 250

3.
kieliszki plastikowe jednorazowego użytku do leków/ kolor czerwony 30 ml x min. 70 szt. w 

opakowaniu op. 135

4.
kieliszki plastikowe jednorazowego użytku do leków/ kolor niebieski 30 ml x min. 70 szt w 

opakowaniu op. 105

5.
kieliszki plastikowe jednorazowego użytku do leków/ przezroczyste 30 ml x min. 80 szt. w 

opakowaniu op. 205

6.
penseta anatomiczna chirurgiczna jednorazowa sterylna, długość 12-14 cm, min. 100 

sztuk w opakowaniu op. 5

7.

opaska automatyczna  z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, trwałego. Z możliwością 

dezynfekowania i autoklawowania szt. 6

8.
staza automatyczna uciskowa, trwała i wytrzymała, posiadająca stabilną i bezpieczną 

blokadę szt. 12

9.
szpatułki laryngologiczne drewniane, jednorazowe x min. 100 szt. w opakowaniu 

op. 21

10.

basen plastikowy sanitarny 

szt. 28

11.
kaczki tekturowe  

szt. 83

12.
kaczki plastikowe sanitarne 

szt. 49

13.
nożyczki chirurgiczne 

szt. 13

14.
nożyczki standard, długość 13 cm, końce ostro - ostro, proste 

szt. 12
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15.
nożyczki standard (chirurgiczne), długość 13 cm, końce ostro - tępe, zakrzywione 

szt. 13

16.
nożyczki do paznokci o wysokiej precyzji ostrza, proste, dł. 10 cm 

szt. 19

17.
nożyczki do paznokci o wysokiej precyzji ostrza, odgięte dł. 10 cm 

szt. 20

18.
cążki do paznokci o wysokiej precyzji ostrza 

szt. 25

19.
cęgi do paznokci u nóg, przeznaczone do paznokci twardych, o wysokiej precyzji ostrza

szt. 32

20.
moździerz porcelanowy do rozgniatania leków rozm 80mm 

szt. 11

21.
pistel do możdzierza porcelanowy 

szt. 13

22.
zgniatacz do tabletek - kruszarka zamykana 

szt. 13

23.
przecinak do leków 

szt. 17

24.
uchwyty do zawieszania worków do zbiórki moczu  

szt. 119

25.

Aplikator do przygotowywania i pobierania leków, wyposażony w standardowy kolec, filter 

bakteryjny, dla wszystkich opakowań o pojemności 3-1000 ml, posiadający szczelną 

zatyczkę zamykającą łącznik ze zintegrowaną zastawką i wbudowanym filtrem, 

zapewniający maksymalna ochrone przed zanieczyszczenaimi i łatwy w obsłudze 

(opakowanie zawierajace nie mniej niż 50 szt) 
op. 5

26.

szczotka do czyszczenia rurki tracheostomijnej prosta lub zagięta 10 mm (rozmiar dotyczy 

średnicy włosów szczoteczki) z rączką ułatwiającą trzymanie szt. 5
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27.
pojemnik do dezynfekcji sprzętu medycznego 3,5l 

szt. 11

28.
miski nerkowate - poj. 0,7 , jednorazowe, tekturowe, min. 300 sztuk w opakowaniu 

op. 9

29. nożyczki do zmiany opatrunków, długość 18 cm szt. 7

30.

taca do roznoszenia leków, plastikowa, stabilna, z trwałego plastiku zapobiegającego 

wyginaniu się tacy, mieszcząca min 32 kieliszki na leki, z wygłębieniem na kieliszki i z 

miejscem na opis (np. na nazwisko pacjenta) szt. 49

31.

żel do EKG (opakowanie: butelka PE 250 g z korkiem ułatwiającym dozowanie - typu pull-

push) żel powinien umożliwiać otrzymanie dobrego zapisu EKG, nie wywołujący 

podrażnień skóry, nieuszkadzający elektrod, łatwo usuwalny z elektrod po badaniu, 

posiadający odpowiednią gęstość tzn. nie spływający ze skóry pacjęnta, odporny na 

wysychanie 

szt. 13

32.
zastawka Safeflow - koreczek niekapek ( opakowanie 50 szt.)

op. 6

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

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

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

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

*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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