
Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia
Marka / producent  

oferowanego 

materiału

j.m. Ilość Cena netto
Wartość 

netto

Wartość 

VAT

Wartość 

brutto 

1

Stapler liniowy 80mm z nożem, do resekcji, przecinania i zespoleń, 

wykonuje szew w postaci podwójnej linii obustronnie spłaszczonych 

zszywek, które po zamknięciu przyjmują kształt zbliżony do litery "B" . 

ułożonych naprzemienni e,jednocześnie przecinając tkankę między nimi. 

Stapler przeznaczony do kilku krotnego użytku w czasie jednego zabiegu, 

ładowalny, wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8 mm po zamknięciu 

2,0 mm

szt. 3      

2

Ładunek do staplera liniowego z nożem o długości 80 mm (jednorazowy 

nóż w ładunku) wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8 mm po 

zamknięciu 2,0 mm,wykonuje szew w postaci podwójnej linii obustronnie 

spłaszczonych zszywek, które po zamknięciu przyjmują kształt zbliżony do 

litery "B"

szt. 3      

3

Stapler okrężny zagięty jednorazowego użytku, średnicy od 28 mm do 33 

mm z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału, dwa rzędy tytanowych 

zszywek spłaszczonych dwustronnie dających po zamknięciu idealny 

kształt litery B, wysokość zszywek 4,8mm

szt. 3      

4

Stapler liniowy,45 mm, wykonuje szew w postaci podwójnej linii 

obustronnie spłaszczonych zszywek, które po zamknięciu przyjmują kształt 

zbliżony do litery "B" , ułożonych naprzemiennie, Stapler przeznaczony do 

kilku krotnego użytku w czasie jednego zabiegu, ładowalny, wysokość 

zszywki przed zamknięciem 4,8 mm po zamknięciu 2,0 mm

szt. 3      

5

Ładunek do staplera liniowego 45mm, wykonuje szew w postaci 

podwójnej linii obustronnie spłaszczonych zszywek, które po zamknięciu 

przyjmują kształt zbliżony do litery "B" , ułożonych naprzemiennie, 

wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8 mm po zamknięciu 2,0 mm

szt. 6      

6

Stapler liniowy,60 mm, wykonuje szew w postaci podwójnej linii 

obustronnie spłaszczonych zszywek, które po zamknięciu przyjmują kształt 

zbliżony do litery "B" , ułożonych naprzemiennie, Stapler przeznaczony do 

kilku krotnego użytku w czasie jednego zabiegu, ładowalny, wysokość 

zszywki przed zamknięciem 4,8 mm po zamknięciu 2,0 mm

szt. 3      

7

Ładunek do staplera liniowego 60mm, wykonuje szew w postaci 

podwójnej linii obustronnie spłaszczonych zszywek, które po zamknięciu 

przyjmują kształt zbliżony do litery "B" , ułożonych naprzemiennie, 

wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8 mm po zamknięciu 2,0 mm

szt. 6

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY nr 8



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


