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

 
………………………………… 
   podpis i piecz  Wykonawcy 

 

Lp. Przedmiot zamówienia Jedn. 
miary Ilo  

Cena 
jedn. netto 

(z ) 

Podatek 
VAT  

(w %) 

Warto   
netto (z ) 

Warto  
brutto (z ) 

Szczepionki PAKIET I 
1. Szczepionka przeciw b onicy (D), t cowi (T), 

krztu cowi (komponenta acelularna) (Pa), 
wirusowemu zapaleniu w troby typu B (r DNA) 
(HBV), poliomyelitis (inaktywowana) (IPV) i 
przeciwko Haemophilus typ b (Hib) 
(skoniugowana adsorbowana), do uodpornienia 
dzieci od 2. do 36. miesi ca ycia. Posta  
farmaceutyczna: proszek i zawiesina do 
wstrzykiwa  (ampu kostrzykawka).  

op. 120  8%   

2. Szczepionka przeciw b onicy, t cowi, 
krztu cowi (bezkomórkowa/z ona), 
poliomyelitis (inaktywowana) i Haemophilus 
typu b (skoniugowana), adsorbowana, do 
uodpornienia dzieci od 2. do 36. miesi ca ycia. 
Posta  farmaceutyczna: proszek i zawiesina do 
wstrzykiwa  (ampu kostrzykawka).  

op. 140  8%   

3. Szczepionka przeciw rotawirusom, ywa, 
dwudawkowa. Posta  farmaceutyczna: proszek 
i rozpuszczalnik do sporz dzania zawiesiny 
doustnej. Wskazana do czynnego uodpornienia 
niemowl t w wieku od 6. do 24. tygodnia ycia.  

op. 50  8%   

4. Szczepionka przeciwko ospie wietrznej, ywa, 
do uodpornienia dzieci od uko czenia 9. 
miesi ca ycia i osób doros ych. Posta  
farmaceutyczna: proszek i rozpuszczalnik do 
sporz dzania roztworu do wstrzykiwa  
(ampu kostrzykawka).  

op. 10  8%   

RAZEM 8%   
Szczepionki PAKIET II 

1. Szczepionka 13-walentna sacharydowa 
skoniugowana, adsorbowana do uodpornienia 
niemowl t i dzieci od 6. tygodnia ycia, 
przeciwko chorobie wywo anej przez bakterie 
Streptococcus pneumoniae. Posta  
farmaceutyczna: zawiesina do wstrzykiwa  
(ampu kostrzykawka).   

op. 90  8%   

2. Szczepionka przeciw rotawirusom, ywa, 
trzydawkowa. Posta  farmaceutyczna: gotowa 
zawiesina doustna, jasno ty przezroczysty 

yn. Wskazana do czynnego uodpornienia 
niemowl t w wieku od 6. do 32. tygodnia ycia.  

op. 20  8%   

3 . Szczepionka przeciw b onicy, t cowi, 
krztu cowi (bezkomórkowa, z ona), 
poliomyelitis (inaktywowana) i Haemophilus 
typu b (koniugowana), adsorbowana, dla dzieci 
od uko czenia 2. miesi ca ycia. Posta  
farmaceutyczna: proszek i zawiesina do 
sporz dzenia zawiesiny do wstrzykiwa . 
Skoniugowana z toksoidem t cowym.  

op. 140  8%   

RAZEM  8%   
 


