
Załącznik nr 1.1

Pakiet nr 1 Wyroby medyczne różne

Lp Opis przedmiotu zamówienia Jednostka miary
 Szacunkowa ilość 

jedn.miary

Cena jednostki 

miary

netto w zł

 Wartość netto 

w zł 

 Stawka 

podatku Vat w 

% 

Wartość brutto 

w zł

 Nazwa handlowa i 

wytwórca  

1
Strzykawka sterylna dwuczęściowa, końcówka Luer, szczelna, materiał bez 

ftalanów; rozmiar 2 ml
op.a 100 szt 12

2
Strzykawka sterylna dwuczęściowa, końcówka Luer, szczelna, materiał bez 

ftalanów; rozmiar 5 ml
op.a 100 szt 13

3
Strzykawka sterylna dwuczęściowa, końcówka Luer, szczelna, materiał bez 

ftalanów; rozmiar 10 ml
op.a 100 szt 7

4
Strzykawka sterylna dwuczęściowa, końcówka Luer, szczelna, materiał bez 

ftalanów; rozmiar 20 ml
op.a 100 szt 6

5 Strzykawka cewnikowa 50 ml szt. 30

6 Maska tlenowa jednorazowego użytku z drenem pediatryczna szt. 10

7 Maska tlenowa jednorazowego użytku z drenem dla dorosłych szt. 20

8 Cewnik do podawania telnu przez nos (wąsy tlenowe) dł.2.0-2.1 m szt. 10

9 Przyrząd /lasso do usuwania kleszczy szt. 60

10 Pęsety sterylne  jednorazowego użytku szt. 100

11 Końcówki do otoskopu nr 3 szt. 68

12 Końcówki do otoskopu nr 4 szt. 68

13 Staza gumowa jednorazowego użytku w rolce a 25 szt rolka 10

14

Igła iniekcyjna jednorazowego użytku 

śr. 0,45 mm dł. 16-19 mm

śr. 0,5 mm dł. 25 mm

śr. 0,6 mm dł. 30 mm

śr. 0,7 mm dł. 40 mm

śr. 0,8 mm dł. 40 mm

śr. 0,9 m dł. 40 mm

do wyboru przez Zamawiającego

op. a 100 szt 60

15

Igła iniekcyjna jednorazowego użytku 

śr. 1,1 mm dł. 40 mm

śr. 1,2-1,25mm dł. 40 mm

do wyboru przez Zamawiającego

op. a 100 szt 5

16

Kaniula dożylna w rozmiarach 22G, 20G, 18G, 17G, 16G, 14G (do wyboru przez 

Zamawiającego)

cewnik z biokompatybilnego poliuretanu lub podwójnie oczyszczonego 

teflonu,minimum cztery paski RTG, filtr hydrofobowy lub zastawka antyzwrotna

szt. 1000
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17

Kaniula dożylna bezpieczna w rozmiarach 22G, 20G, 18G, 17G, 16G, 14G  (do 

wyboru przez Zamawiającego), cewnik z biokompatybilnego poliuretanu lub 

podwójnie oczyszczonego teflonu,filtr hydrofobowy lub zastawka antyzwrotna, 

metalowy lub plastikowo-metalowy element zabezpieczający przed zakłuciem 

aktywowany po wyjęciu igły z cewnika.

szt. 300

18 Korek do kaniul dożylnych luer-lock typ standardowy, sterylny szt. 1000



19

Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bezlateksowy,sterylny, całkowicie 

wolny od ftalanów, komora kroplowa wolna od PCV o dł.min. 50 mm w części 

przeroczystej,odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym, zamykany klapką, filtr 

cząsteczkowy 15 µm, dren o długości min. 150 cm z zakończeniem Luer Lock, 

zaciskacz rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość 

zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, opakowanie  typu folia-papier.

szt. 230

20

Przyrząd do przetaczania leków światłoczułych (mleczny, czarny lub 

bursztynowy), bezlateksowy,sterylny, całkowicie wolny od ftalanów, komora 

kroplowa wolna od PCV o dł.min. 50 mm w części przeroczystej,odpowietrznik z 

filtrem przeciwbakteryjnym, zamykany klapką, filtr cząsteczkowy 15 µm, dren o 

długości min. 150 cm z zakończeniem Luer Lock, zaciskacz rolkowy 

wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po 

użyciu, opakowanie  typu folia-papier.

szt. 20

21 Kieliszki na leki jednorazowego użytku op a 75 szt 600

22 Szpatułki drewniane jednorazowego użytku op a 100 szt 320

23 Żel do USG op a 500 ml 60

24
Prześcieradło niesterylne jednorazowego użytku 

wym.min.150 cm x 200-210 cm;gramatura min.30 g/m2
szt 4000

25 Kompres żelowy ciepło / zimno 25 cm x 10 cm szt 20

26 Kompres żelowy ciepło / zimno 10 cm x 10 cm szt 20

27 Fartuch niesterylny jendorazowego uźytku foliowy op a 100 szt 8

28
Fartuch niesterylny                                                                                                                                  

jednorazowego użytku, włókninowy, rozmiar uniwersalny 
szt 50

29
Półmaska w klasie ochrony kategorii III 

Maksymalny poziom ochrony do 50 x NDS
szt 50

…………………………………………………..

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)



Załącznik nr 1.1

Pakiet nr 2 Rękawice diagnostyczne

Lp Opis przedmiotu zamówienia Jednostka miary
 Szacunkowa ilość 

jedn.miary

Cena jednostki 

miary

netto w zł

 Wartość netto 

w zł 

 Stawka 

podatku Vat w 

% 

Wartość brutto 

w zł

 Nazwa handlowa i 

wytwórca  

1

Rękawice diagnostyczne nitrylowe o obniżonej grubości. 

Rolowany mankiet, teksturowane na palcach, 

grubość na palcu max.0,1 mm długość min. 240 mm; 

AQL 1,0 -potwierdzone raportem z badań producenta wg EN 455. 

Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej 

kategorii III. 

Zgodne z normą 374-1,3 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej od 

wytwórcy.

Rozmiar XS-XL do wyboru przez Zamawiajacego.

op.a 100 szt 2300

…………………………………………………..

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY



Załącznik nr 1.1

Pakiet 3 Materiały opatrunkowe

Lp Opis przedmiotu zamówienia Jednostka miary
 Szacunkowa ilość 

jedn.miary

Cena jednostki 

miary

netto w zł

 Wartość netto 

w zł 

 Stawka 

podatku Vat w 

% 

Wartość brutto 

w zł

 Nazwa handlowa i 

wytwórca  

1. Opaska dziana 5 cm , pakowana pojedynczo szt 450

2. Opaska dziana 10 cm, pakowana pojedynczo szt 450

3. Opaska dziana 15 cm , pakowana pojedynczo szt 150

4. Opaska elastyczna 12 cm x 4 m z zapinką, pakowana pojedynczo szt 200

5.
Kompresy gazowe niesterylne 13-nitkowe, 8-warstwowe, gram. min.17 g/m2 

5 cm x 5 cm x 100 szt
op 100

6.
Kompresy gazowe niesterylne 13-nitkowe, 8-warstwowe, gram. min.17 g/m2

7,5 cm x 7,5 cm x 100 szt
op 30

7.
Kompresy gazowe sterylne 17-nitkowe, 8-warstwowe, gram. min.23 g/m2 

5 cm x 5 cm x 2 szt
op a 25 szt 110

8.
Kompresy gazowe sterylne 17-nitkowe, 8-warstwowe, gram. min.23 g/m2 

7,5 cm x 7, 5 cm x 2 szt
op a 25 szt 80

9.

Przylepiec opatrunkowy, na włókninie, półelastyczny 10m x 5 cm z 

hypoalergicznym klejem; 

pkaowany pojedynczo

szt 5

10.
Przylepiec opatrunkowy, na włókninie, półelastyczny 10m x 15 cm, z 

hypoalergicznym klejem;  pakowany pojedynczo
szt 5

11.

Kompres gazowy nasączony 70% alkoholem izopropylowym, pojedynczo 

pakowany, sterylny do odkażania i oczyszczania skóry 

op. a 100 szt

op 80

12.

Plaster do wenflonów, sterylny, z dodatkowym elementem chłonnym rozmiar 6 

cm x 8 cm,

z hypoalergicznym klejem 

op a 50 szt 5

13.
Przylepiec tkaninowy 5 m x 25 mm, pakowany pojedynczo, 

plastikowa rolka z zabezpieczeniem brzegów, z hypoalergicznym klejem 
szt 150

14.
Przylepiec tkaniniowy 5 m x 50 mm, pakowany pojedynczo, 

plastikowa rolka z zabezpieczeniem brzegów, z hypoalergicznym klejem
szt 100

15. Lignina bielona w arkuszach kg 250

16. Plaster opatrunkowy na tkaninie 6 cm x 1 m szt 160

17.
Przylepiec do zamykania ran, sterylny, hypoalergiczny 

5 x 3 mm x 75 mm - 76 mm
op a 50 szt 2

18.
Przylepiec do zamykania ran, sterylny, hypoalergiczny 

3 x 6 mm x 75 mm - 76 mm
op a 50 szt 2

FORMULARZ CENOWY



19. Chusta trójkatna bawełniana szt 10

20.
Plaster z centralnym opatrunkiem, sterylny, hypoalergiczny o wym.  8-10 cm x 8-

10 cm
op a 25 szt 10

21.
Plaster z centralnym opatrunkiem, sterylny, hypoalergiczny  o wym. 8  cm x 15 

cm
op a 25 szt 10

22.
Plaster z centralnym opatrunkiem, sterylny, hypoalergiczny o wym. 8-10 cm x 20 

cm
op a 25 szt 10

23.
Plaster z centralnym opatrunkiem, sterylny, hypoalergiczny ze srebrem 8 -10 cm 

x 20 cm
op a 25 szt 10

24. Gaza bawełniania sterylna 1 m x 1m szt 10

25. Siatkowy, elastyczny rękaw opatrunkowy, głowa rolka a 25 m 4

26. Siatkowy, elastyczny rękaw opatrunkowy, palec rolka a 25 m 2

27.

Maska chirurgiczna pełnobarierowa, trójwarstwowa, wiązana na troki, 

wyposażona w kształtkę umożliwiającą dopasowanie do kształtu nosa. 

spełniajaca wymagania normy EN14683.

Rozmiar uniwersalny. 

Pakowana w opakowanie kartonowe typu dyspenser

szt 250

28. Wata opatrunkowa 200 g szt 15

…………………………………………………..

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)



Załącznik nr 1.1

Pakiet 4 Asortyment do masażu

Lp Opis przedmiotu zamówienia Jednostka miary
 Szacunkowa ilość 

jedn.miary

Cena jednostki 

miary

netto w zł

 Wartość netto 

w zł 

 Stawka 

podatku Vat w 

% 

Wartość brutto 

w zł

 Nazwa handlowa i 

wytwórca  

1
Oliwka typu Balsamique lub równoważna - melon, malina, zielona herbata; 

różne rodzaje do wyboru przez Zamawiającego 
op a 5 l 15

2 Oliwka typu Balsamique Beauty lub równoważna op a 5 l 5

3 Naturalny olej migdałowy op a 500 ml 1

4 Naturalny olej winogronowy op a 500 ml 2

5 Naturalny olej sezamowy op a 500 ml 2

6
Balsam do masażu -melon, malina, zelona herbata;

rózne rodzaje do wyboru przez Zamawijacego
op a 500 ml 10

7 Balsam do masażu antycelulitowy op a 500 ml 5

…………………………………………………..

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)

Zamawiajacy wymaga dostarczenia wraz z pierwszą dostawą 10 szt dozowników a 500 ml do zaoferownaych oliwek wraz z pompkami 

FORMULARZ CENOWY


