
Lp. Nazwa Jedn. miary Ilość

Cena 

jednostkowa 

netto w zł

Wartość 

netto w zł 

Wartość 

brutto w zł

Nazwa 

handlowa/

Producent

Nr 

katalogowy

Numer świadectwa 

dopuszczającego do 

obrotu i używania / 

nr strony w ofercie

1 Gaza bawełniana, bielona, 20-nitkowa szer. 90 cm opak. x 100 m  5      

2 Gaza bawełniana, bielona, 20-nitkowa sterylna 1m x 1m szt.  200      

3
Kompresy gazowe niejałowe 8-warstwowe z gazy 17-to 

nitkowej
5 cm x 5 cm opak. x 100 szt.  100      

4
Kompresy gazowe niejałowe 8-warstwowe z gazy 17-to 

nitkowej
7,5 cm x 7,5 cm opak. x 100 szt.  250      

5
Kompresy gazowe niejałowe 8-warstwowe z gazy 17-to 

nitkowej
10 cm x 10 cm opak. x 100 szt.  100      

6

Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar  „S”, rekomendowany 

obwód w pasie/biodrach 56-85cm. Chłonność co najmniej 

1750g - chłonność wg normy ISO (Rothwell) - wymagane 

przedłożenie karty produktowej / technicznej w całości 

jawnej dla Zamawiającego oraz innych wykonawców

obwód bioder

 56-85 cm
opak. x 30 szt. 40

7

Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar  „M”, rekomendowany 

obwód w pasie/biodrach 72-122 cm. Chłonność co najmniej 

2800 g - chłonność wg normy ISO (Rothwell) - wymagane 

przedłożenie karty produktowej / technicznej w całości 

jawnej dla Zamawiającego oraz innych wykonawców i 

próbek

obwód bioder

72-122 cm
opak. x 30 szt. 100

8

Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar  „M”, rekomendowany 

obwód w pasie/biodrach 72-122 cm. Chłonność co najmniej 

3600 g - chłonność wg normy ISO (Rothwell) - wymagane 

przedłożenie karty produktowej / technicznej w całości 

jawnej dla Zamawiającego oraz innych wykonawców

obwód bioder

72-122 cm
opak. x 10 szt. 150

FORMULARZ ASORTYMENOWO - CENOWY

Dostawa środków dezynfekcyjnych, materiałów opatrunkowych, wyrobów medycznych (ubrania operacyjne), sprzętu medycznego jednorazowego użytku 

w podziale na zadania

Zadanie 4 - Materiały opatrunkowe
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9

Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar Rozmiar „L”, 

rekomendowany obwód w pasie/biodrach 92-144 cm. 

Chłonność co najmniej 3070 g - chłonność wg normy ISO 

(Rothwell) - wymagane przedłożenie karty produktowej / 

technicznej w całości jawnej dla Zamawiającego oraz innych 

wykonawców

obwód bioder 

92-144 cm
opak. x 30 szt. 100

10

Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar  „L”, rekomendowany 

obwód w pasie/biodrach 92-144 cm. Chłonność co najmniej 

4000 g - chłonność wg normy ISO (Rothwell) - wymagane 

przedłożenie karty produktowej / technicznej w całości 

jawnej dla Zamawiającego oraz innych wykonawców

obwód bioder

92-144 cm
opak. x 10 szt. 100

11
Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar XL 3 o chłonności 

3600 ml

obwód bioder 

110-170 cm
opak. x 15 szt. 30

12

Korek dezynfekcyjny jednokrotnego użytku do łączników 

bezigłowych typu luer. Szczelna ochrona po założeniu na 

łącznik, z gąbką nasączoną 70% alkoholem izopropylowym. 

Dezynfekcja w ciągu 1 minuty. Ochrona łącznika przed 

skażeniem zewnętrznym przez 7 dni. Każdy korek oznaczony 

datą ważności i numerem serii. Sterylny, dostarczany po 10 

szt. na plastikowym pasku do zawieszenia na stojaku z 

kroplówką, w kolorze zielonym różnicującym bezpieczne 

porty od niezdezynfekowanych

opak. x 240 szt. 5

13

Przylepiec chirurgiczny  wodoodporny z łatwoodklejalnym 

klejem silikonowym, wykonany z niebieskiej 

mikroporowatej włókniny poliestrowej, wybitnie 

komfortowy dla pacjenta, wybitnie łagodny dla skóry. 

Perforowany w równych odstępach co umożliwia dzielenie 

wzdłuż i wszerz bez użycia nożyczek nawet w rękawiczkach. 

Nie klei się do rękawiczek, nie pozostawia kleju na skórze, 

nie zawiera lateksu, rozmiar 0,6 m x 19 mm

0,6 m x 19 mm szt. 300

14

Medyczna  maszynka do usuwania owłosienia zarówno na 

sucho jak i na mokro, wyprofilowany uchwyt,  karbowany o 

długości 58-60 mm i szerokości 47-48 mm, ostrze ze stali 

nierdzewnej wysokiej klasy o długości 43 mm i szerokości 

10 mm. Produkt jednorazowy, każda sztuka zapakowana 

oddzielnie w opakowanie foliowe 

szt. 200
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15

Bakteriobójczy opatrunek z PU do cewników centralnych z 

hydrożelem zawierającym 2% glukonian chlorheksydyny. 

Przezroczysty, z wycięciem, ze wzmocnionym  włókniną od 

spodu obrzeżem, 8,5 x 11,5 cm, 2 szerokie min. 2,5-3,5 cm 

aplikatory, z ramką, metką i 2 paskami mocującymi, odporny 

na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających 

alkohol, wyrób medyczny klasy III,  opakowanie typu folia-

folia. Potwierdzenie bariery folii  dla wirusów =>27nm przez 

niezależne laboratorium

8,5 cm x 11,5cm szt. 20

16

Bakteriobójczy opatrunek do mocowania cewników 

centralnych z hydrożelem zawierającym 2% glukonian 

chlorheksydyny. Opatrunek sterylny, wykonany z folii 

poliuretanowej ze zwocnionym rozciągliwą włókniną 

obrzeżem i wycięciem obejmującym cewnik. Hydrożel  w 

rozmiarze 2x2-2,5 cm, przezierny, absorbujący krew i 

wydzielinę. Ramka ułatwiająca aplikację,  metka do 

oznaczenia, 2 włókninowe paski mocujące, rozmiar  7x8,5 

cm z okienkiem  4x4,5 cm wypełnionym folią, odporny na 

działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, 

klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni 

przylepnej, wyrób medyczny klasy III. Potwierdzenie bariery 

folii  dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium

7 cm x 8,5 cm szt. 20

17
Wysokiej jakości paski przeznaczone do pomiaru ilości 

wydzielanego filmu łzowego, jałowe paski kalibrowane z 

podziałką co 1 mm

opak. x 100 szt. 30

18
Wysokiej jakości paski Fluoresceinowe, impregnacja paska 1 

mg Fluorescein Sodium U.S.P.
opak. x 100 szt. 10

19
Wysokiej jakości paski z zielenią lizaminową przeznaczone 

do badania zmian powierzchniowych rogówki i spojówki
opak. x 100 szt. 10

Uwaga! Do oferty należy załączyć formularz w edytowalnej formie elektronicznej.

Razem 

podpis Wykonawcy

…………………………………………….
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