
Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia
Marka / producent  

oferowanego 

materiału

j.m. Ilość
Cena 

netto

Wartość 

netto 

Wartość 

VAT

Wartość 

brutto 

1.
Strzykawki 1 x uż. 2 ml (op.=100 szt), rozszerzona skala do 3 ml, skalowanie co 0,1 ml, 

podwójna skala pomiarowa
op. 220      

2.
Strzykawki 1 x uż. 5 ml (op. =100 szt.), rozszerzona skala do 6 ml, skalowanie co 0,2 ml,  

podwójna skala pomiarowa
op. 320      

3.
Strzykawki 1 x uż. 10 ml (op. =100 szt), rozszerzona skala do 12 ml, skalowanie co 0,5 ml,  

podwójna skala pomiarowa
op. 250      

4.
Strzykawki 1 x uż. 20 ml (op. =100 szt), rozszerzona skala do 24 ml, skalowanie co 1,0 ml,  

podwójna skala pomiarowa
op. 200      

5.

Strzykawki 1 x uż. 50 ml (60 ml) Luer Lock do pomp infuzyjnych  z zabezpieczeniem przed 

przypadkowym wysunięciem tłoka, czterostronne podcięcie tłoczyska,  czarna, dwustronna 

skala pomiarowa, łącznik stożkowy luer-lock
szt. 650      

6.

Strzykawki 1 x uż. 50 ml (60 ml) Luer Lock do pomp infuzyjnych  z zabezpieczeniem przed 

przypadkowym wysunięciem tłoka, czterostronne podcięcie tłoczyska,  czarna, dwustronna 

skala pomiarowa, łącznik stożkowy luer-lock BURSZTYNOWA
szt. 150      

7.
Strzykawki 1 x uż. 100 ml trzyczęściowa ze stożkiem do cewnika, usytuowanym centralnie, 

z dołączonym łącznikiem LUER - LOCK, dwustronna, czytelna i trwała skala pomiarowa
szt. 150      

8.

Strzykawki 1 x uż. (tuberkulinowa) z igłą.  Trzyczęściowa ze stożkiem LUER,działka 

elementarna 0,05 ml, dołączona igła iniekcyjna o grubości 0,45x13 mm, opakowanie 

jednostkowe typu blister-pack (opak. = 100szt)

op. 10      

9. Igły 1 x uż. do strzykawek 0,5 x 25 (op. =100 szt) op. 60      

10. Igły 1 x uż. do strzykawek 0,6 x 30 (op. =100 szt) op. 20      

11. Igły 1 x uż. do strzykawek 0,7 x 30 (op. =100 szt) op. 150      

12. Igły 1 x uż. do strzykawek 0,8 x 40 (op. =100 szt) op. 350      

13. Igły 1 x uż. do strzykawek 0,9 x 40 (op. =100 szt) op. 100      

14. Igły 1 x uż. do strzykawek 1,1 x 40 (op. =100 szt) op. 40      

15. Igły 1 x uż. do strzykawek 1,2 x 40 (op. =100 szt) op. 250      

16. Igły 1 x uż. do strzykawek 1,6 x 40 (op. =100 szt) op. 50      

17. Igły typu Motylek 0,7 szt. 150      

18. Igły typu Motylek 0.8 szt. 150      

19.

Maska do podawania tlenu dla dzieci z drenem, wykonana z medycznego PVC, posiada 

metalowy regulowany klips na nos, regulowane elastyczne mocowania z tyłu głowy,  dren 

dł. 2 m lub 2,1 m, sterylizowany tlenkiem etylenu, pakowane w opakowanie foliowe

szt. 100      

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY nr 1



20.

Cewnik do karmienia przez nos F5/400, pakowane pojedynczo, cewnik znakowany , 

posiadający dwa otwory boczne. Miękki gładko zakończony koniec. Barwny kod zatyczek. 

Nie zawierający ftalanów, skalowany.

szt. 100      

21.
Cewnik do kontrolowanego odsysania górnych dróg oddechowych F8/400 z dwoma 

otworami bocznymi naprzeciwległymi, z łącznikiem w kształcie litery V
szt. 400      

22.
Cewnik do podawania tlenu przez nos, wykonany z elastycznego PVC, bardzo miękkie 

końcówki. Odporny na załamania.   Jałowy j.u., Bezftalanowe noski. Dł. 2100mm
szt. 600      

23.
Dren do ssaka (wąż) 9x5x1500, wykonany z elastycznego PVC, nie załamujące się z 

łącznikiem antyzgięciowym lub barwną nasadką,  j.u.
szt. 1000      

24.

Dren sterylny do odsysania pola operacyjnego dł. 2 100 mm,  Śred. Wew. 8mm, wykonany 

z elastycznego PVC, nie załamujący się z łącznikiem antyzgięciowym lub barwną nasadką, 

dren wzmocniony podłużnie na zewnątrz,  j.u.

szt. 100      

25. Filtr antybakteryjny, antywirusowy, elektrostatyczny bez nawilżacza, szt. 800      

26.
Końcówka do odsysania pola operacyjnego typu Yankauer , z kontrolą siły ssania, zagięta, 

bez otworów odbarczających, duży przepływ 7 mm
szt. 30      

27.
Końcówka do odsysania pola operacyjnego typu Yankauer,  z kontrolą siły ssania, 

standardowa, zagięta, z otworami odbarczającymi
szt. 200      

28.
Korek do Venflonu (koreczki pasujące do strzykawek, kaniul i do pozostałych elementów 

systemu infuzji płynów) luer-lock, sterylne, pojedynczo pakowane, lekko wkręcające się
op. 200      

29. Kranik trójdrożny szt. 300      

30.

Opaski do identyfikacji niemowląt, posiadające kartkę umożliwiającą opisanie danych 

identyfikacyjnych (z nadrukiem) , nietoksyczne, miękkie, j.u., różowe i niebieskie, dł. Ok 17 

cm  (1 op = 100 szt), opaski są wykonane z materiału , który nie powoduje reakcji 

alergicznych i odparzeń, zapięcie odporne na przypadkowe odpinanie ( typ zatrzaski), 

otwory umożliwiające regulację długości tasiemki.

szt. 50      

31.

Opaski identyfikacyjne dla dorosłych  posiadające kartkę umożliwiającą opisanie danych 

identyfikacyjnych( z nadrukiem) , nietoksyczne, miękkie, j.u., białe  (1 op = 100 szt), opaski 

są wykonane z materiału , który nie powoduje reakcji alergicznych i odparzeń, zapięcie 

odporne na przypadkowe odpinanie ( typ zatrzaski), otwory umożliwiające regulację 

długości tasiemki.

szt. 3500      

32.
Przedłużacz do pomp infuzyjnych dł. 150 cm z zabezpieczonymi końcami, dren o średnicy 

wew. 1,24 mm, sterylne. Jałowy, folia-papier
szt. 450      

33.
Przedłużacz do pomp infuzyjnych dł. 150 cm z zabezpieczonymi końcami, dren o średnicy 

wew. 1,24 mm, sterylne. BURSZTYNOWY,  Jałowy, folia-papier
szt. 100      

34. Przedłużacz tlenowy dł.  2100 mm, wykonany z elastycznego PCV,  Jałowy, folia-papier szt. 150      

35.
Przewód ssący do końcówki do odsysania pola operacyjnego typ W8/3000, wykonany z 

elastycznego PCW o jakości medycznej i twardości ok. 76° ShA
szt. 600      



36.

Przyrząd do przetaczania krwi, komora kroplowa wolna od PCV, dren wolny od ftalanów 

DEHP ,  Jałowy, folia-papier. Na opakowaniu informacja o braku zawartości ftalanów, oraz 

oświadczenie producenta o zastosowanym plastyfikatorze.

szt. 200      

37.

Zestaw do połączenia opakowania diety, dopajania lub dokarmiania pacjenta z 

zgłębnikiem. Umożliwiający żywienie metodą ciągłego wlewu kroplowego. Zestaw 

kompatybilny z workami EasyBag posiadanymi przez Zamawiającego. Dozowanie płynów 

metodą grawitacyjną.

szt. 1000      

38.

Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych,elastyczna komora kroplowa nie zawierająca 

PVC o długości części przeźroczystej minimum 65 mm, igła biorcza 

ostra,dwupłaszczyznowo ścięta,filtr płynu o średnicy oczek 15 mikronów,dren o długości 

150 cm z końcówką luer-lock. W celu pełnej identyfikacji logo producenta na przyrządzie 

oraz opakowaniu jednostkowym. Informacja o braku ftalanów na opakowaniu 

jednostkowym.

szt. 17500      

39.

Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych BURSZTYNOWY, elastyczna komora kroplowa 

bez PVC o długości w części przeźroczystej minimum 50 mm. Całość wolna od ftalanów ( 

informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolowany wyposażony w uchwyt na dren 

oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na 

przyrządzie, opakowanie kolorystyczne, folia-papier, sterylny, pakowany razem z workiem 

osłonowym na butelkę przed światłem, opakowanie = 150 szt.

op. 2      

40.
Przyrząd do wielokrotnego aspirowania płynów i leków, sterylny, jednorazowego użytku, z 

zatyczką oraz wbudowanym filtrem antybakteryjnym i cząsteczkowym 5µ, długość igły 

21,5mm, średnica 5,6mm

Szt. 2000

41.
Rurki ustno-gardłowe, wykonana z medycznego PVC, posiada barwny kod kolorów. 

Krawędzie gładko zaokrąglone. Ma blokadę przeciw zagryzieniu. Pakowane pojedynczo. 

Jałowe, j.u.

szt. 50      

42.

Ostrze sterylne typu SM64 (lub równoważne), wykonane ze stali nierdzewnej. 

Przeznaczone do użytkowania podczas zabiegów z zakresu mikrochirurgii. Kompatybilne z 

rękojeściami z serii SF. Asortyment  typu FINE, małe, cienkie, precyzyjnie wykonane ostrza 

ze stali nierdzewnej służące do wykonywania precyzyjnych operacji. Ostrza pakowane  

pojedynczo w folię w pudełku po 25 sztuk.

op. 5      

43.

a Ostrze chirurgiczne a 100 szt. Nr 10 (do trzonka nr 3), opis jw. op. 2      

b Ostrze chirurgiczne a 100 szt. Nr 11 (do trzonka nr 3), opis jw. op. 3      

c Ostrze chirurgiczne a 100 szt. Nr 15 (do trzonka nr 3), opis jw. op. 3      

d Ostrze chirurgiczne a 100 szt. Nr 20 (do trzonka nr 4), opis jw. op. 15      

e Ostrze chirurgiczne a 100 szt. Nr 21 (do trzonka nr 4), opis jw. op. 15      

Ostrze chirurgiczne a 100 szt., pakowane w aluminiowe saszetki, nazwa producenta i rozmiar wygrawerowane na ostrzu, wykonane ze stali węglowej, rysunek kształtu ostrza  w skali 1: 1 

umieszczony na pojedynczym opakowaniu



44

a
Kaniula pediatryczna typu Neoflon 24G, 0,7x19 mm, o przepływie 13 ml/min, (żółty), opis 

jw.
szt. 500      

b
Kaniula pediatryczna typu Neoflon, 26G, 0,6 x 19mm, o przepływie 13 ml/min, (fioletowy),   

opis jw.                                                            
szt. 200      

45

a Kaniula 24G,  0,7 x 19 mm – żółta, 22ml/ min, opis jw. szt. 500      

b Kaniula  22G,  0,9 x 25 mm – niebieska, 36ml/min, opis jw. szt. 3000      

c Kaniula  18G, 1,3 x 45 mm – zielona,  96 ml/min, opis jw.  szt. 250      

d Kaniula  20G, 1,1 x 33 mm – różowy,  61 ml/min, opis jw. szt. 3000      

46

a Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych nr 8,  opis jw. szt. 50      

b Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych nr 10, opis jw. szt. 50      

c Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych nr 12, opis jw. szt. 500      

d Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych nr 14, opis jw. szt. 50      

e Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych nr 16, opis jw. szt. 50      

47

a Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym  nr  2,0 opis jw. szt. 10      

b Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym  nr  2,5 opis jw. szt. 10      

c Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym  nr  3,0 opis jw. szt. 10      

d Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym  nr  3,5 opis jw. szt. 10      

e Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym  nr  4,0 opis jw. szt. 10      

f Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym  nr  4,5 opis jw. szt. 10      

g Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym  nr  5,0 opis jw. szt. 10      

h Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym  nr  6,0  opis jw. szt. 10      

I Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym  nr  6,5  opis jw. szt. 10      

j Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym  nr  7,0  opis jw. szt. 100      

k Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym  nr  7,5  opis jw. szt. 200      

l Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym  nr  8,0 opis jw. szt. 150      

m Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym  nr  8,5  opis jw. szt. 100      

Kaniula pediatryczna typu Neoflon   OPIS: wykonana z PTFE , nie posiadające części metalowych w przebiegu kaniuli, nie posiadające portu bocznego,wyposażona w zdejmowany uchwyt 

ułatwiający wprowadzenie kaniuli do naczynia, widoczna w promieniach RTG

Kaniula do długotrwałego podawania płynów i leków z dodatkowym portem do iniekcji wykonana z poliuretanu, posiada: samozamykający się zawór górnego portu, paski kontrastujące w 

promieniach RTG, duże skrzydełka zapewniające dobrą stabilizację kaniuli, posiada koreczek luer lock  w którym trzpień zamykający światło kaniuli znajduje się poniżej krawędzi korka,  

międzynarodowy kod kolorów .

Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, wykonany z elastycznego PVC, z dwoma otworami bocznymi naprzeciwległymi i jednym centralnym, powierzchnia cewnika zmatowiona, 

sterylne, konektor łączący przeźroczysty

Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym. Rurka ustno-nosowa, wykonana z termoplastycznego PVC ,ze znacznikami głębokości w postaci dwóch pełnych pierścieni nad 

mankietem, przeźroczysta. Posiadająca mankiet o dużej objętości. Czytelne oznaczenie rurki. Linia RTG na całej dł. rurki. Jałowa j.u.



n Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym  nr  9,0  opis jw. szt. 20      

48

a Zgłębnik żołądkowy nr 16 dł. 800 mm, opis jw. szt. 20      

b Zgłębnik żołądkowy nr 18 dł. 800 mm, opis jw. szt. 20      

c Zgłębnik żołądkowy nr 20 dł. 800 mm, opis jw. szt. 20      

49

a 24G 0,7x19mm przepływ 22ml/min Szt. 200      

b 22G 0,9x25mm przepływ 36ml/min Szt. 200      

c 20G 1,1x33mm przepływ 61ml/min Szt. 200      

d 20G 1,1x25mm przepływ 65ml/min Szt. 200      

e 18G 1,3x45mm przepływ 96ml/min Szt. 200      

f 18G 1,3x33mm przepływ 103ml/min Szt. 200      

g 17G 1,5x45mm przepływ 128ml/min Szt. 200      

h 16G 1,7x50mm przepływ 196ml/min Szt. 200      

I 14G 2,2x50mm przepływ 343ml/min Szt. 200      

OFERUJĘ: Termin realizacji zamówienia jednostkowego do ………….. dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego. 

Zamówienia należy kierować do:......................................................................................................................... 

Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy: .................................................. 

Adres poczty elektronicznej e-mail: ………………….................…..Tel. .......................................... Tel./fax........................ .

 (podpis, pieczęć imienna osoby upoważnionej

 do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Zgłębnik żołądkowy , wyk. z elastycznego PVC, "zmrożona" powierzchnia zew. Nie zwinięty w ślimak.  Barwny kod nasadek.  Posiada atraumatyczne zakończenie. Odporny na załamania. 

Jałowy j.u.

Kaniule dożylne bezpieczne  wykonane z poliuretanu, z minimum 4 paskami kontrastującymi w RTG ,z zaworem  portu górnego, z filtrem hydrofobowym, posiadające korki z trzpieniem 

poniżej krawędzi korka, posiadające automatyczne zabezpieczenie końca igły w postaci metalowego zatrzasku aktywowanego po wyjęciu igły z cewnika. Nazwa producenta bezpośrednio na 

kaniuli , sterylizowane EO. 

RAZEM


