
Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia
Marka / producent  

oferowanego 

materiału

j.m. Ilość Cena netto
Wartość 

netto 

Wartość 

VAT

Wartość 

brutto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Zestaw uniwersalny, wykonany z minimum 2 warstw o min. gramaturze 

materiału 50-55 g/m², posiadający dodatkowe wzmocnienia o gramaturze 

min. 85-110 g/m², laminowany na całej powierzchni, w skład którego 

wchodzą:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 140x190cm

1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80x145cm

1 serweta samoprzylepna (głowa) 150x240 cm

1 serweta samoprzylepna (nogi) 170x175 cm

2 serwety samoprzylepne 75x90 cm

1 taśma samoprzylepna 10x50 cm

4 ręczniki celulozowe 33x33cm +/- 3cm,                                                                                        

1 pojemnik na zużyte ostrza z możliwością zdjęcia na min. 10 miejsc.

szt. 400      

2

Zestaw podstawowy, wykonany z minimum 2 warstw o min. gramaturze 

materiału  50-55 g/m², posiadający dodatkowe wzmocnienia o gramaturze 

min. 88-110 g/m², laminowany na całej powierzchni, w skład którego 

wchodzą:  1 serweta na stolik instrumentariuszki 140x190cm

1 serweta samoprzylepna (głowa) 150x240 cm

1 serweta samoprzylepna (nogi) 170x175 cm

2 serwety samoprzylepne 75x90 cm,                                                                                       

4 ręczniki celulozowe, 1 taśma samoprzylepna     

szt. 100      

3

Zestaw do operacji ginekologicznych wykonany z minimum 2 warstw o min. 

gramaturze materiału  50-55 g/m², posiadający dodatkowe wzmocnienia o 

gramaturze min. 88-110 g/m², laminowany na całej powierzchni, w skład 

którego wchodzą:  1 serweta na stolik narzędziowy 150x100

1 serweta z samoprzylepnym oknem (7x10) 100x200 cm

2 osłony na kończynę długą 75x120

2 ręczniki celulozowe 33x33cm +/- 3cm, 1 serweta samoprzylepna 75x90cm,            

1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80x145cm                                                             

1 pojemnik na zużyte ostrza z możliwością zdjęcia na min. 10 miejsc.    

szt. 30      
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4

Zestaw do zabiegów na kończynie wykonany z minimum 2 warstw o min. 

gramaturze materiału  50-55 g/m², posiadający dodatkowe wzmocnienia o 

gramaturze min. 88-110 g/m², laminowany na całej powierzchni, w skład 

którego wchodzą:  1 serweta na stolik narzędziowy 140x190,

1 serweta do operacji kończyny320 x 225 z polem chłonnym z 

samoprzylepnym otworem (5 x 7cm) .

szt. 36      

5

Sterylny zestaw ginekologiczny wykonany z minimum 2 warstw o min. 

gramaturze materiału  50-55 g/m², posiadający dodatkowe wzmocnienia o 

gramaturze min. 88-110 g/m², laminowany na całej powierzchni, w skład 

którego wchodzą:  1 serweta na stolik narzędziowy 140x190

1 serweta z samoprzylepnym oknem (9x12) 290x250 cm z osłoną kończyny

1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80x145cm

4 ręczniki celulozowe 33x33cm +/- 3cm,    1 taśma samoprzylepna, 1 serweta 

75/90

szt. 50      

6

Sterylny zestaw ginekologiczny wykonany z minimum 2 warstw o min. 

gramaturze materiału  50-55 g/m², posiadający dodatkowe wzmocnienia o 

gramaturze min. 88-110 g/m², laminowany na całej powierzchni, w skład 

którego wchodzą:  

1 serweta z samoprzylepnym ginekologiczna z otworem (7x10) 240x255 cm z 

osłoną kończyny

4 ręczniki celulozowe 30x33cm +/- 3cm

szt. 140      

7

Sterylny  zestaw do artroskopii  wykonany z min. z dwuwarstwowej 

pełnobarierowej włókniny (zgodnej   z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. 

Chłonność warstwy   zewnętrznej min. 440%. Obłożenie powinno posiadać 

min. 2 etykiety z informacją o dacie ważności i nr serii do umieszczania na 

karcie operacyjnej. Minimalny skład zestawu:  

1 serweta na stolik narzędziowy 150x190 cm,   

1 serweta  300 x 200 cm z otworem samouszczelniającym Ø7 cm,

1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm składana teleskopowo,

2  ręczniki celulozowe 33x33cm +/- 3cm,

1 osłona na kamerę,

1 x osłona na kończynę 35 x 80 cm

3 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

szt. 84      



8

Zestaw porodowy wykonany z minimum 2 warstw o min. gramaturze 

materiału  50-55 g/m², posiadający dodatkowe wzmocnienia o gramaturze 

min. 88-110 g/m², laminowany na całej powierzchni, w skład którego 

wchodzą: ręcznik celulozowy 33x33cm +/- 3cm, (6szt), serweta operacyjna 

75x45 cm (2szt), serweta dla noworodka 87x90cm (2szt), kompres włókninowy 

10x10cm (20szt), podkład chłonny (1 szt), tupfer talasling nr 6 47x40cm (1szt), 

serweta na stół instrumentariuszki 100x150cm (1szt)

szt. 250      

9

Zestaw do znieczulenia przewodowego: w skład którego wchodzą:                      

1 x serweta włókninowa 75 x 90cm, 1 x serweta włókninowa 75 x 90cm z 

otworem i przylepną krawędzią boczną, 1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher 

– 14cm, 1 x strzykawka typu Luer Lock 5 ml, 1 x igła 18G x 1 1/2, 1 x igła 21G x 

1 1/2, 6 x tupfer z gazy wielkości śliwki, 1 x opatrunek typu Cosmopor E 7,2 x 

5cm.

szt. 168      

10
Obłożenie stolika Mayo w kształcie worka z zewnętrzną warstwą  z chłonnej 

włókniny (absorpcyjność 450%) o wymiarach 80x145 cm. Waga podstawowa 

całości obłożenia min.90g/m².Waga podstawowa folii PE min 56g/m². Folia 

piaskowana – ułatwienie nakładania worka. Obłożenie złożone teleskopowo.   

szt. 150      

11 Kieszeń samoprzylepna składająca się z jednej sekcji o wymiarach 30x32 cm szt. 50      

12 Osłona zabezpieczająca kable video i optykę endoskopową o wym. 13x250 cm  szt. 150      

13

Fartuchy chirurgiczne – jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy zgodny z En 

13795 1-3. Wykonany z włókniny typu SMMMS o gramaturze min. 40g/m². 

Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha 

zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku 

umożliwiające zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania 

aseptycznego. Fartuchy w rozmiarach: M, L, XL, XXL.

szt. 1000      

14
Klasyczna maska chirurgiczna trójwarstwowa, wiązana na troki. Maska 

spełnia wymagania normy EN 14683 (typ II) szt. 2500      

15
Klasyczna maska chirurgiczna trójwarstwowa, z gumką. Maska spełnia 

wymagania normy EN 14683 (typ II) szt. 1500      

16 Czepek chirurgiczny w kształcie beretu. Pakowany w kartonik, kolor zielony. szt. 2000      

17 Czepek chirurgiczny typu furażerka, wykonany z włókniny chłonnej, z tyłu 

wiązany na troki, część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia
szt. 600      



18
Serweta gazowa niejałowa z kontrastem RTG i tasiemką 20 nitek, 4 warstwy 45 

x 45 cm ( +/- 10% wstępnie prana) szt. 500      

19
Seton jałowy z kontrastem i tasiemką o rozm. 90x8cm , wykonany z gazy4w 

20n (sterylizacja parą wodną) szt. 24      

20 Czyścik do koagulacji szt. 72      

21 Osłona na sprzęt medyczny (ramię C  Rtg) 85x150cm z PCV szt. 80      

22
Osłona na kończynę wykonana z pełnobarierowej włókniny z taśmą 

samoprzylepną 25 x80 cm szt. 28      

23

a Rozmiar 50x50 cm szt. 1000      

b Rozmiar 50x60 cm z otworem szt. 200      

c Rozmiar 75x90 cm szt. 70      

d Rozmiar 100x150 cm szt. 140      

24

a Rozmiar 50x60 cm z otworem szt. 120      

b Rozmiar 75x90 cm szt. 150      

c Rozmiar 170x175 cm szt. 40      

d Rozmiar 150x240 cm szt. 50      

Wymagane dokumenty jakie ma złożyć oferent w danym formularzu:

- Arkusz danych technicznych, potwierdzający zgodność z normą EN 14683 - dotyczy masek chirurgicznych

- Karty katalogowe zawierające wyczerpujące informacje o oferowanych wyrobach

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

W przypadku wątpliwości Zamawiający może zwrócić się do oferenta o dostarczenie próbek.

Serweta jałowa nieprzylepna, wykonana z dwu lub trójwarstwowej laminowanej folią PE, pełnobarierowej włókniny (zg. z normą EN 13795 1,2,3)

Serweta jałowa samoprzylepna, wykonana z dwu lub trójwarstwowej laminowanej folią PE, pełnobarierowej włókniny (zg. z normą EN 13795 1,2,3)

RAZEM

- Arkusz danych technicznych materiału podstawowego (włókniny) - producenta włókniny, potwierdzający zgodność z normą EN 13795 1,2,3  szczególnie w zakresie 

barierowości produktu tj. przenikania mikroorganizmów w stanie suchym i mokrym oraz czystości mikrobiologicznej) – dotyczy fartuchów, serwet i chust chirurgicznych

- Obłożenia powinna cechować odporność na penetrację płynów i odporność na rozerwanie oraz posiadać etykietę z informacją o dacie ważności i nr serii do 


