
Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia
Marka / producent  

oferowanego materiału
j.m. Ilość

Cena 

netto

Wartość 

netto 

Wartość 

VAT
Wartość brutto 

1

Butelka do długotrwałego odsysania ran typu Redon 200-250 ml, 

kompatybilna z drenami Redon od min. nr 10 do nr 18 skalowana, z  

harmonijkowym elementem wytwarzającym podciśnienie, sterylna, 

opakowanie folia-papier

szt. 500      

2
Dren (Kateter) do odsysania ran typu Redon 10-20F, końcówka do podłączenia 

butelki rozszerzona od 10-12F dł. 50cm, od 14-20F dł. 70cm
szt. 300      

3

Cewnik Nelaton nr 10-20 .,  sterylny sterylizowany tlenkiem etylenu, 

powierzchnia cewnika zmatowiona, wykonany z pcv, pakowany folia-papier, 

kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika.

szt. 60      

4 Cewnik Thorax nr 24 -36 szt. 50      

5 Cewnik Tiemann nr 10 -16, sterylny, powierzchnia cewnika zmatowiona szt. 50      

6

a Cewnik Foleya nr 8, opis jw szt. 10      

b Cewnik Foleya nr 10, opis jw. szt. 10      

c Cewnik Foleya nr 12, opis jw. szt. 10      

d Cewnik Foleya nr 14,opis jw. szt. 20      

e Cewnik Foleya nr 16, opis jw szt. 200      

f Cewnik Foleya nr 18,opis jw szt. 300      

g Cewnik Foleya nr 20, opis jw szt. 300      

h Cewnik Foleya nr 22, opis jw szt. 150      

7 Dreny do zestawu dwubutlowego z regulacją szt. 10      

8 Igła biopsyjna do szpiku kostnego 15G x 50mm szt. 10      

9
Kateter(dren) perforowany do odsysania ran typu REDON nr 16 dł 500-700 

mm w prostym opakowaniu
szt. 100      

10

Klipsy naczyniowe, tytanowe, typu: medium – large, opakowanie = 6 szt., 

kompatybilne z klipsownicą STORZ 30444 LR, śr. 10mm - (posiadaną przez 

szpital).

op 100      

11 Zestaw do ewakuacji płynu z opłucnej (wyposażone w kranik trójdrożny) szt. 15      

12
Zestaw do ewakuacji płynu z opłucnej (wyposażone w kranik trójdrożny)  z 

automatyczną zapadką
szt. 15      

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY nr 2

Cewnik Foleya , zawór dwudrożny, wykonany z lateksu pokrytego warstwą silikonu, j.u., sterylny, pakowany podwójnie w opakowanie folia- folia, z lateksową zastawką



13
Zatyczka do cewnika moczowego, dla drenów o średnicach od 6 ch do 35 ch, 

budowa schodkowa, pakowana pojedynczo, sterylna,1op=50 szt
op 20      

14 Zestaw do kaniulacji dużych naczyń 6F/20 szt. 40      

15 Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego Typ Standard nr 18 G /90mm szt. 200      

16 Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego Typ Pencil-Point nr 22 G /90 mm szt. 50      

17
Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego Typ Pencil-Point nr 24 G /90 mm z 

igłą prowadzącą  
szt. 50      

18 Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego Typ SPINOCAN G18 / 88mm szt. 200      

19
Paski do badania pH w 4,0-7,0 pakowane po 100 szt., typu MERCK lub 

równoważny
op 10      

20
Szybki test ureazowy do wykrywania Helicobacter pylori w biopatach żołądka 

lub dwunastnicy, poprzez badanie wycinków, pobranych endoskopowo.
szt. 600      

21 Szkiełka cytologiczne cięte matowe 1 mm – (op. 50 szt) szt. 25

22
Aerozolowy preparat do utrwalania pobranych na szkiełka mikroskopowe 

rozmazów biologicznych  pojemność 150 ml
szt.

10

23 Wziernik pochwowy ginekologiczny  jednorazowego użytku, regulowany i 

blokowany poprzez użycie centralnej szpili, wchodzącej w uchwyt górny
szt.

3000

24 Szczoteczki cytologiczne -  jednorazowego użytku  – typ Wachlarz szt. 2000

25

 Nakłuwacz j.uż., opak. 200 szt.  Igła 21G,  gł. nakłucia 1,8mm,  do pobrania 

krwi kapilarnej u dorosłych. op
10

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

RAZEM


