
Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia
Marka / producent  

oferowanego materiału
j.m. Ilość

Cena 

netto

Wartość 

netto

Wartość 

VAT
Wartość brutto

1

Basen sanitarny, plastikowy, kolor: biały, dla pacjentów obłożnie chorych, wykonany z 

tworzywa, które  łatwo jest utrzymać w czystości; możliwość czyszczenia środkami 

czystości, nie zawierającymi substancji ścieralnych lub w autoklawie w temperaturze do 

130 ºC (do 30 min); Produkt medyczny.

szt. 10      

2 Kaczka męska, poj. 1200 ml,  plastikowa szt. 10      

3 Miska nerkowata z tworzywa 20 cm szt. 10      

4 Miska nerkowata z tworzywa 28 cm szt. 10      

5 Fartuch niesterylny ze ściągaczem  przy mankietach, fizelinowy,  w kolorze zielonym szt. 800      

6 Fartuch ochronny foliowy  1 x użytku szt. 1200      

7
Kanki do odbytnicze 30 x 300 wykonana z PCW powierzchnia satynowa „zmrożona”, j.u. 

jałowe sterylizowane
szt. 100      

8 Kieliszki do leków – plastikowe,  opakowanie 90 szt. op 70      

9 Ochraniacze foliowe  na buty, ściągane gumką – duży rozmiar para 1500      

10 Podkład bibułowy 2-warstwowy, perforowany, 60cm x 80m rolka 40      

11 Podkład bibułowy 2-warstwowy, perforowany, 50cm x 80m rolka 40      

12 Pojemnik do pobierania kału z łopatką szt. 100      

13 Pojemnik do pobierania moczu z nakrętką -120 ml szt. 100      

14
Prześcieradło nieprzemakalne włóknowo - foliowe - niesterylne o wym. 80 x 210 cm (na 

stół operacyjny)
szt. 1500      

15 Spodenki jednorazowe z otworem do kolonoskopii szt. 300      

16
Spodnie jednorazowe wykonane z wytrzymałej włókniny PP. Przeznaczone do masażu 

limfatycznego, uciskowego. Kolor biały lub zielony. Opak = 100 szt
op 5      

17

Staza bezlateksowa do uciskania żyły przy pobieraniu krwi, wykonana z szerokiego 

rozciągliwego paska gumy syntetycznej, opakowanie umożliwia wygodne dzielenie 

perforowanych opasek,  instrukcja w języku polskim na opakowaniu, 1 rolka (25 szt.)

rolka 100      

18 Staza automatyczna szt. 30      

19 Sterylna folia operacyjna do obłożeń chirurgicznych rozm. 28 x 30 cm szt. 50

20 Sterylna folia operacyjna do obłożeń chirurgicznych rozm. 30 x 40 cm szt. 50

21 Sterylna folia operacyjna do obłożeń chirurgicznych rozm. 40 x 60 cm szt. 30

22 Szpatułki laryngologiczne, drewniane, sterylne, dł. 150mm,  op.100 szt. op 100      
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23

Jednorazowe woreczki do pobierania moczu od noworodków i niemowląt, uniwersalne, 

o pojemności 150 ml, (+/-10ml), wykonane folii PE oraz przylepca akrylowego, jałowe, 

sterylizowane w tlenku etylenu,  z anatomicznym wykrojem ułatwiającym aplikację. 

Opak. = 100 szt

op 10      

24 Worek czarny  na zwłoki, zamykany na zamek szt. 150      

25 Worki do zbiórki moczu z odpływem 2L, sterylny szt. 800      

26
Wieszak do worków na mocz, sterylny, wykonany z mocnego i trwałego tworzywa 

sztucznego, opak = 50 szt
op 4      

27 Dren do jamy otrzewnej perforowany silikonowy, dł. 320, rozm. F24-32 szt. 150      

28
Dren silikonowy Kehr 70x16 nr 10-16,  jałowe, sterylizowane, miękkie, twardość ok. 35 

ShA
szt. 150      

29

Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem,sterylna, wykonana z przezroczystego, 

nietoksycznego PCV, nie zawierająca lateksu, wyposażona w dren o długości 210cm (+/-

5%) zakończony uniwersalnymi łącznikami, dren odporny na zagięcia, o przekroju 

gwiazdkowym, nebulizator o pojemności 6ml (skalowany co 1ml), rozmiar: S, M, L, XL

szt. 500

30

Koszula pacjenta włókninowa, wiązana, niejałowa, wykonana z włókniny SMS o 

gramaturze min 33 g/m², krótkie rękawy, wiązana na troki w talii oraz na szyi

łatwe zakładanie i zdejmowanie u pacjentów leżących,   rozmiar uniwersalny, 

jednorazowego użytku

szt. 800

31 Osłonki na głowice sondy USG – pudrowane, 1 op = 144szt op 4

32

a Pojemnik - pojemność 0,5-0,8 L, szt. 400      

b Pojemnik - pojemność 1,8-2,0 L szt. 500      

c Pojemnik - pojemność 3,0 – 3,5 L szt. 300      

d Pojemnik - pojemność 4,5 – 5,0 L szt. 50      

d Pojemnik - pojemność 9,5 – 10,0 L szt. 50      

33
Substancja żelująca, rozpuszczalny worek, 32g żeluje 1000ml, niesterylny, substancja 

bezchlorkowa,  umożliwia utylizację w spalarniach bez emisji związków toksycznych
szt. 200      

34

Cewnik Foleya wykonany w 100% z silikonu, dł. 41-43 cm dla mężczyzn i 22-23 cm dla 

kobiet do wyboru w trakcie trwania umowy, balon 10 ml, w komplecie strzykawka z 

roztworem 10% gliceryny do wypełnienia balonika, dwie etykiety samoprzylepne do 

dokumentacji, pakowany podwójnie Ch 16-18

szt.

30

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

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

Pojemniki na odpady medyczne i niebezpieczne przeznaczone głównie do zbiórki m. in. zużytych igieł, skalpelów, pipet i innych drobnych narzędzi medycznych. Pokrywa pozwalająca na 

hermetyczne zamknięcie. Otwór w pokrywie umożliwiający wyrzucanie odpadów. Produkt jednorazowego użytku. Na pojemniku etykieta z informacją, iż materiał jest zakaźny na której można 

wpisać: miejsce pochodzenia odpadu, rodzaj odpadów, podpis zamykającego oraz napis „Materiały Zakaźne”. Pojemniki wykonane z polipropylenu, przy spalaniu nie wydzielające szkodliwych i 

niebezpiecznych substancji. Nadające się do spalania w spalarniach. Kolor czerwony.

RAZEM



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


