
Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia
Marka / producent  

oferowanego 

materiału

j.m. Ilość Cena netto
Wartość 

netto

Wartość 

VAT

Wartość 

brutto 

1. Papier do sterylizacji  krepowany - biały 120 x 120cm, 1 op = 100 arkuszy op 15      

2. Papier do sterylizacji  krepowany - zielony 120 x 120cm, 1 op = 100 arkuszy op 15      

3

a Rękawy foliowo -papierowe bez zakładki rozmiar 50 mm x 200 m Opis jw. szt. 6      

b Rękawy foliowo -papierowe bez zakładki rozmiar 100 mm x 200 m Opis jw. szt. 10      

c Rękawy foliowo -papierowe bez zakładki rozmiar 150 mm x 200 m Opis jw. szt. 10      

d Rękawy foliowo -papierowe bez zakładki rozmiar 200 mm x 200 m Opis jw. szt. 10      

e Rękawy foliowo -papierowe bez zakładki rozmiar 300 mm x 200 m Opis jw. szt. 10      

4
Taśma samoprzylepna bez wskaźnika  (neutralna), do zamykania pakietów  

19mm x 50 mb
szt. 20      

5 Taśma wskaźnikowa zewnętrzna kontrolna para wodna 19 mm x 50 mb szt. 10      

6
Włóknina do sterylizacji w arkuszach 120/120cm, gramatura 60g/m2 kolor 

niebieski, op=100szt
op 3      

Na potwierdzenie zaoferowanych wyrobów, Zamawiający wymaga dostarczenia kart danych technicznych wystawioną przez producenta wyrobu.

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

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY nr 6

Rękaw foliowo papierowy. Na opakowaniach (rękawy) umieszczony  znak CE (zgodnie z art. 6 Ustawy o Wyrobach Medycznych), Wskaźniki sterylizacji  umieszczone w obrębie 

fabrycznego zgrzewu na papierze od strony folii. Opisy dotyczące wskaźników procesu sterylizacji umieszczonych na opakowaniach papierowo foliowych w języku polskim

Laminat foliowy użyty do produkcji opakowań składający się z  min 7 warstw. Maksymalna odległość między wskaźnikami 15 cm.

RAZEM


