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Za cznik Nr 1 do Formularza Ofertowego –  
Formularz asortymentowo-cenowy 

materia ów medycznych 
 
………………………………… 
   podpis i piecz  Wykonawcy 
 
 

Pakiet I – Ig y, strzykawki, venflony, r kawice medyczne 

Lp. Przedmiot zamówienia Jedn. 
miary Ilo  

Cena 
jedn. 
netto 
(z ) 

Podatek 
VAT 
(w%) 

Warto   
netto (z ) 

Warto  
brutto 

(z ) 

 Ig y 
1. Ig a iniekcyjna sterylna jed.u ytku  typu 

LUER 0,4×19 (1 op. – 100 sztuk) op. 5  8   

2. Ig a iniekcyjna sterylna jed.u ytku typu 
LUER 0,45×13 (1 op. – 100 sztuk) op. 5  8   

3. I a iniekcyjna sterylna jed.u ytku typu 
LUER 0,45×16 (1 op. – 100 sztuk) op. 5  8   

4. Ig a iniekcyjna sterylna jed.u ytku  typu 
LUER 0,50×25 (1 op. – 100 sztuk) op. 15  8   

5. Ig a iniekcyjna sterylna jed.u ytku  typu 
LUER 0,50×40 (1 op. – 100 sztuk) op. 5  8   

6. Ig a iniekcyjna sterylna jed.u ytku typu 
LUER 0,6×30 (1 op. – 100 sztuk) op. 15  8   

7. Ig a iniekcyjna sterylna jed.u ytku typu 
LUER 0,7×30 (1 op. – 100 sztuk) op. 20  8   

8. Ig a iniekcyjna sterylna jed.u ytku typu 
LUER 0,7×40 (1 op. – 100 sztuk) op. 70  8   

9. Ig a iniekcyjna sterylna jed.u ytku typu 
LUER 0,8×40 (1op. – 100 sztuk) op. 40  8   

10. Ig a iniekcyjna sterylna jed.u ytku typu 
LUER 0,9×40 (1 op. – 100 sztuk) op. 50  8   

 Strzykawki 
11. Strzykawka 10 ml – sterylna, 

jednorazowego u ytku z ko cówk  typu 
LUER (1 op. – 100 sztuk)  

op. 30  8   

12. Strzykawka 20 ml – sterylna, 
jednorazowego u ytku z ko cówk  typu 
LUER (1 op. – 80 sztuk)  

op. 20  8   

13. Strzykawka cewnikowa100 ml – 
sterylna, jednorazowego u ytku (1 op. - 
25 sztuk) 

szt. 50  8   

15. Strzykawka 2 ml – sterylna, 
jednorazowego u ytku z ko cówk  typu 
LUER (1 op. – 100 sztuk)  

op. 60  8   

16. Strzykawka 5 ml – sterylna, 
jednorazowego u ytku z ko cówk  typu 
LUER (1op. – 100 sztuk) 

op. 50  8   

17. Strzykawka tuberkulinówka 1 ml – 
sterylna, jednorazowego u ytku (1 op. – 
100 sztuk) 

op. 5  8   

 Venflony 
18. Venflon sterylny jed. u ytku typu LUER 

0,8×25 (1 op. – 50 sztuk) op. 1  8   
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19. Venflon sterylny jed. u ytku typu LUER 
1,0×32 (1 op. – 50 sztuk) op. 1  8   

 kawice medyczne 
20. kawice nitrylowe bezpudrowe „S” 

niebieskie (1 op. – 100 sztuk) op. 150  8   

21. kawice nitrylowe bezpudrowe „M” 
niebieskie (1 op. – 100 sztuk) op. 100  8   

22. kawice lateksowe pudrowane „XS” (1 
op. – 100 sztuk) op. 5  8   

23. kawice lateksowe pudrowane „S” (1 
op. – 100 sztuk) op. 150  8   

24. kawice lateksowe pudrowane „L” (1 
op. – 100 sztuk) op. 5  8   

 RAZEM   
 
 
Pakiet II – Materia y opatrunkowe, rodki dezynfekcyjne oraz podk ady, prze cierad a 

Lp. Przedmiot zamówienia Jedn. 
miary Ilo  

Cena 
jedn. 
netto 
(z ) 

Podatek 
VAT 

(w %) 

Warto   
netto (z ) 

Warto  
brutto (z ) 

 Materia y opatrunkowe 
1. Gaza bawe niana ja owa 13-nitkowa 1m2  szt. 30  8   

2. 
Ja owy opatrunek w ókninowy do 
mocowania kaniul do ylnych/plaster do 
venflonów 

szt. 20  8   

3. 
Kompres ja owy z gazy 17-nitkowej 5×5 
cm  8 warstw 25x2 sztuki (1 op. – 50 
sztuk) 

op. 300  8   

4. Kompres nieja owy z gazy 17-nitkowej 
5x5cm  8 warstw (1 op. – 100 sztuk) op. 200  8   

5. Kompresy sterylne 9×9 (1 op. – 3 szt.) op. 20  8   
6. Opaska dziana 4m×5cm  szt. 30  8   

7. Plaster w ókninowy z opatrunkiem  8 
cm×1 m  szt. 10  8   

8. Plaster w ókninowy z opatrunkiem 6 
cm×1 m  szt. 20  8   

9. Wata celulozowa (lignina) w rolce 150g szt. 20  8   
10. Wata bawe niano-wiskozowa 200 g szt. 30  8   

 Dezynfekcja (cia a, narz dzi i powierzchni) 
11. Chusteczki dezynfekcyjne 

impregnowane mieszanin  alkoholi –
etanolu i propanolu do dezynfekcji 
ma ych powierzchni i wyposa enia 
placówek. Szerokie spektrum bójcze: B, 
F, V(HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota i 
Adeno,Corona,Noro,HSV,H1N1) w 
czasie do 30 sekund.  
Opakowanie twarde (tuba 100 sztuk)  
Opakowanie: pojemnik + wk ady a 100 
szt. 

op. 10  8   

12. Chusteczki dezynfekcyjne 
impregnowane mieszanin  alkoholi –
etanolu i propanolu do dezynfekcji 
ma ych powierzchni i wyposa enia 
placówek. Szerokie spektrum bójcze: B, 
F, V(HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota i 
Adeno,Corona,Noro,HSV,H1N1) w 

op. 20  8   
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czasie do 30 sekund.  
Opakowanie: wk ady uzupe niaj ce a 
100 szt. 

13. Preparat bezaldehydowy do szybkiej 
dezynfekcji trudnodost pnych 
powierzchni oraz sprz tu medycznego na 
bazie alkoholu etylowego o  zawarto ci 
55% i alifatycznych czwartorz dowych 
zwi zków amoniowych, o spektrum 
dzia ania B,F,Tbc,V (HIV,HCV, HBV, 
Adeno,Herpes,SARS,Rota, 
Vaccinia,AH1N1). Czas dzia ania do 
5min. Mo liwo  u ywania do 
powierzchni maj cych kontakt z 
ywno ci , wyrób medyczny kl. II a 

Opakowanie a 1l ze   spryskiwaczem 

szt. 40  8   

14. Preparat do dezynfekcji powierzchni, 
inaktywuje bakterie (w tym pr tki 
gru licy), grzyby oraz wirusy (w tym 
HBV) 30 g 

szt. 40  8   

15. Preparat do higienicznej i chirurgicznej 
dezynfekcji r k na bazie alkoholu 
etylowego, w postaci hydro elu o 

ciwo ciach tiksotropowych, bez 
zawarto ci substancji potencjalnie 
dra ni cych i alergizuj cych takich jak 
pochodne fenoli. Zawieraj cy substancje 
piel gnuj ce i agodz ce –gliceryna i 
bisabolol. Spe niaj cy normy PN-EN 
1500 i PN-EN 12 791. Pe ne spektrum 
dzia ania B,F, Tbc, V(HIV, HCV, HBV, 
Adeno, Polio) w 30 sek. Opakowanie 1l 
z pompk  

szt. 40  8   

16. Preparat do odka ania skóry przed 
zabiegami, wk uciami, bezbarwny, bez 
zawarto ci substancji potencjalnie 
dra ni cych i alergizuj cych, na bazie 
tylko jednego alkoholu- etylowego, 
wyrób medyczny, równie  z mo liwo ci  
stosowania do higienicznej i 
chirurgicznej dezynfekcji r k  
wykazuj cy dzia anie natychmiastowe i 
przed one. Spektrum dzia ania 
B,Tbc,F,V(HIV,HCV,HBV,Polio , 
Adeno) . Opakowanie a 250 ml ze 
spryskiwaczem 

szt. 60  8   

17. Trójenzymatyczny preparat do mycia i 
dezynfekcji instrumentów medycznych 
na bazie trzech enzymów-amylaza,lipaza 
i proteaza oraz zawieraj cy polihexanid. 
Z mo liwo ci  stosowania w myjkach 
ultrad wi kowych. Spektrum dzia ania 
B, F, Tbc, V (HIV, HBV, HCV) przy 
st eniu u ytkowym 0,5% w czasie max  
5 min. Skuteczno  wobec biofilmu 
bakteryjnego – potwierdzona badaniami. 
Preparat nie mo e zawiera  alkiloamin. 
Opakowanie a 1l 

szt. 6  8   

 Podk ady, prze cierad a 
18. Podk ad chirurgiczny w ókninowy 90 szt. 50  8   
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cm×160 cm zielony jednorazowego 
ytku 

19. Podk ad fizelinowy 210 cm×160 cm×10 
szt. jednorazowego u ytku szt. 200  8   

20. Podk ad medyczny celulozowy 2-
warstwowy szeroko  50 cm×50 m 
bie cych d ugo ci 

rolka 100  8   

21. Podk ad medyczny bibu a-folia 
szeroko  50 cm×40 m bie cych 

ugo ci, kolor: niebieski, zielony 
rolka  100  8   

 RAZEM   
 

Pakiet III – Inne  

Lp. Przedmiot zamówienia Jedn. 
miary Ilo  

Cena 
jedn. 
netto 
(z ) 

Podatek 
VAT 

(w %) 

Warto   
netto (z ) 

Warto  
brutto 

(z ) 

 Inne 
1. Ci nieniomierz zegarowy szt. 20  8   

2. Elektroda do EKG Holtera R-LLL-510 
(wymiar 35x55) 1op. – 30 sztuk op. 30  8   

3. Jednorazowy zestaw laryngologiczny 
MAX (4 mm) dla doros ych szt. 30  8   

4. Kleszczyki typu Pean 14 cm szt. 4  8   
5. Klips na nos szt. 4  8   

6. Lancety do testów punktowych  
(1 op. – 200 sztuk) op. 10  8   

7. Lusterka laryngologiczne jednorazowe 
rednica 20mm  szt. 50  8   

8. Maseczka do sztucznego oddychania 
(ratownicza)  szt. 10  8   

9. Nerka medyczna 28cm szt. 4  8   
10. Nici chirurgiczne (grubo  3-0) – ig a 

CE-4 3/8 ko a 19 mm; d ugo  nici 45 
cm (1 op. – 10 sasz.) 

op. 2  8   

11. Ostrza do skalpela chirurgiczne 20 Nr 4  szt. 30  8   
12. Papier do EKG ASCARD A4 112mm×25 

m  szt. 200  8   

13. Pikflometr dla doros ych (skala do 800 
l/min, okr y z mo liwo ci  wymiany 
ustników) 

szt. 1  8   

14. Pikflometr dla dzieci (skala do 400 
l/min, okr y z mo liwo ci  wymiany 
ustników) 

szt. 1  8   

15. Pinceta anatomiczna 16 cm szt. 2  8   
16. Pojemnik na odpady medyczne 2l  szt. 250  23   
17. Pojemnik na odpady medyczne1l  szt. 500  23   
18. Przyrz d do przetaczania p ynów 

infuzyjnych   szt. 50  8   

19. Resuscytator silikonowy dla doros ych 
w walizce (do autoklawu) szt. 1  8   

20. cznik papierowy w rolce super bia y 
70 m (dwuwarstwowy, perforowany) szt. 100  23   

21. Rurka intubacyjna z mankietem rozmiar: 
6,0 szt. 2  8   

22. Rurka intubacyjna z mankietem rozmiar: 
7,0 szt. 2  8   

23. Rurka intubacyjna z mankietem rozmiar: szt. 2  8   
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8,0 
24. Rurka ustno-gard owa rozmiar: 1  szt. 4  8   
25. Rurka ustno-gard owa rozmiar: 2  szt. 4  8   
26. Rurka ustno-gard owa rozmiar: 3 szt. 4  8   
27. Spireta wk ad do spirometru szt. 30  8   
28. Staza automatyczna/opaska uciskowa do 

pobierania krwi  szt. 20  8   

29. Sterylny, jednorazowy zaciskacz do 
powiny szt. 10  8   

30. Szkie ka podstawowe matowane A_50  szt. 20  8   
31. Szpatu ki drewniane laryngologiczne szt. 200  8   
32. Termometr elektroniczny  szt. 5  8   
33. Ustniki jednorazowe do spiretek  szt. 150  8   
34. Ustniki jednorazowe do pikflometru dla 

doros ych szt.  100  8   

35. Worki na odpady medyczne 35 l 
czerwone 

rolka/ 
50sztuk 100  23   

36. Worki na odpady medyczne 120 l 
czerwone 

rolka/ 
50sztuk 50  23   

37. Wzierniki jednorazowego u ytku do 
otoskopu rednica: 2,5 mm  szt. 100  8   

38. Wzierniki laryngologiczne nosowe 
jednorazowego u ytku niesterylne 
rozmiar 2,5 mm  

szt. 150  8   

39. Zestaw chirurgiczny sterylny do 
zdejmowania szwów jednorazowego 

ytku  
kpl. 10  8   

40. el do USG i EKG bia y 500 ml szt. 50  8   
 RAZEM   
 
 


