
na 6 miesiecy Załącznik nr 1.1

PAKIET NR 1 FARTUCHY STERYLNE

L.p Opis przedmiotu zamówienia Jednostka miary Szacunkowa  ilość 
jedn. miary

 Cena jednostki miary
netto w zł 

 Wartość netto 
w zł 

Stawka VAT 
w %

 Wartość brutto 
w zł Nr katalogowy

Nazwa 
handlowa/ 
Wytwórca

1

Jednorazowy sterylny pełnobarierowy fartuch chirurgiczny nieprzemakalny. 
Materiał typu SMMS lub SMMMS, bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-3.
Każdy fartuch musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w 
dokumentacji pacjenta.
Gramatura minimum 35g/m2.
Rękaw zakończony elastycznym mankietem, tylne części fartucha zachodzą na siebie, troki umiejscowione w 
kartoniku na wysokosci pasa fartucha umożliwiają zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania 
aseptycznego. Sposób złożenia fartucha w opakowaniu musi umożliwiać ubranie bez konieczności jego  rozwijania.
Wiązanie przy szyi za pomocą taśmy lub rzepu wielokrotnego użytku.
Szwy wykonane techniką ultradźwiękową.  
Wymagane podwójne sterylne opakowanie fartucha - papier lub włóknina i rękaw foliowo papierowy. 
Wewnątrz opakowania min. 2 ręczniki celulozowe o min. wym. 30 x 30 cm.  
Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów,w tym min.zewnętrzne opakowanie kartonowe.
Rozmiary M, L, XL, XXL lub równoważne

szt 300

2
Czepek chirurgiczny uniwersalny w kształcie beretu z gumką, włóknina o gramaturze min.14g/m2
Opakowanie kartonowe zapewniające możliwość wyjmowania pojedynczego czepka bez konieczności dotykania 
pozostałej zawartości pudełka.

szt 150

RAZEM:
 ……………………………………………………………………..

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
 do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 1.1

PAKIET NR 2 FARTUCHY NIESTERYLNE

L.p Opis przedmiotu zamówienia Jednostka miary Szacunkowa  ilość 
jedn. miary

 Cena jednostki miary
netto w zł 

 Wartość netto 
w zł 

Stawka VAT 
w %

 Wartość brutto 
w zł Nr katalogowy

Nazwa 
handlowa/ 
Wytwórca

1 Fartuch niesterylny                                                                                                                                     
jednorazowego użytku, włókninowy, rozmiar uniwersalny (od rozmiaru S do XL) szt 1 000

 ……………………………………………………………………..
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

 do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 1.1

PAKIET NR 3 MASKI CHIRURGICZNE

L.p Opis przedmiotu zamówienia Jednostka miary Szacunkowa  ilość 
jedn. miary

 Cena jednostki miary
netto w zł 

 Wartość netto 
w zł 

Stawka VAT 
w %

 Wartość brutto 
w zł Nr katalogowy

Nazwa 
handlowa/ 
Wytwórca

1

Maska chirurgiczna pełnobarierowa, min. trójwarstwowa, z gumką, bezwonna, wykonana z wysokiej jakości 
włókniny, nie powodująca podrażnień skóry, wyposażona w kształtkę umożliwiającą dopasowanie do kształtu nosa, 
spełniajaca wymagania normy EN14683.
Rozmiar uniwersalny. 

szt 20 000

 ……………………………………………………………………..
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

 do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

FORMULARZ CENOWY

FORMULARZ CENOWY



Załącznik nr 1.1

PAKIET NR 4 POŚCIEL JEDNORAZOWA                                                                                                                                                                                                     

L.p Opis przedmiotu zamówienia Jednostka miary  Ilość jedn. miary  Cena jednostki miary
netto w zł 

 Wartość netto 
w zł 

Stawka VAT 
w %

 Wartość brutto 
w zł Nr katalogowy

Nazwa 
handlowa/ 
Wytwórca

1

Komplet pościeli jednorazowej 
wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 35g/m2
Przepuszczalność powietrza 3500-3600 g/m2/24godz. 
Powłoczki z zakładkami min. 20 cm zabezpieczajacymi przed wysunięciem kołdry/poduszki. Skład kompletu: 
powłoka 200 x 150-160cm, powłoczka 70-80 cm x 80cm, prześcieradło 210 x 150-160 cm. 
Łączenie - szew overlock.
Asortyment musi być dostarczony w kartonowych opakowaniach zbiorczych

komplet 100

……………………………………………………………………..
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

 do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 1.1

Pakiet 5 RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE

Lp Opis przedmiotu zamówienia Jednostka 
miary

 Szacunkowa 
ilość jedn.miary

Cena jednostki miary
netto w zł

 Wartość netto 
w zł 

Stawka VAT 
w %

 Wartość brutto 
w zł 

Numery 
katalogowe

Nazwa 
handlowa / 
Wytwórca

Rękawice nitrylowe bezpudrowe do medycznych czynnośći diagnostycznych i terapeutycznych

zgodne z wymaganiami normy ASTM D3577, EN 455

odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671,

odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374

chlorowane od strony wewnętrznej

test przepuszczalności wody - AQL 1,0

teksturowane na końcówkach palców

rolowany mankiet ułatwiający zakładanie 

grubość na palcu max.0,1 mm 

długość min. 240 mm

zarejestrowane jako wyrób medyczny klasa I oraz środek ochrony osobistej kategorii III

dostepne rozmiary: S, M, L, XL do wyboru przez Zamawiającego

FORMULARZ CENOWY

FORMULARZ CENOWY

1 op a 100 szt 1 000


