
zadanie 7 na 2 lata

Zadanie nr 7

Lp.
Opis przedmiotu 

zamówienia

Jedn. 

miary

Ilość 

sztuk

Cena jedn.  

netto 

Wartość 

netto 

(kol 4*5)

VAT %
Cena jedn.  

brutto 

Wartość 

brutto 

(kol. 

6*1,08)

Nazwa 

handlowa 

na 

fakturze
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10 cm x 40 mm x 100 m  rolka 35

15 cm x 50 mm x 100 m  rolka 35

20 cm x 50 mm x 100 m  rolka 35

10 cm x 200 m  rolka 35

15 cm x 200 m  rolka 35

20 cm x 200 m  rolka 35

RAZEM

Uwaga: do oferty należy załączyć formularz w edytowalnej formie elektronicznej.

Załącznik nr 2 do 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY 

1

Rękaw papierowo foliowy z fałdą o gramaturze papieru 70g/m², folia 6-warstwowa, zgrzew fabryczny 3-kanałowy, wskaźniki 

sterylizacji S/EO/F umieszczone na linii zgrzewu fabrycznego pod folią, informacje o kolorze wskaźników przed i po procesie 

sterylizacji opisane w języku polskim, na linii zgrzewu fabrycznego umieszczony piktogram oznaczający, że opakowanie jest 

jednorazowego użytku, każda rolka rękawa zabezpieczona folią wraz z etykietą produktu zawierającą m. in. informacje o 

rozmiarze, nr LOT, dacie ważności, umożliwiająca archiwizację opakowania medycznego, oznaczenie normy ISO 11607-1 oraz 

EN 868-2,3,4,5, znak CE umieszczony na opakowaniu zbiorczym zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych, napisy w j. 

polskim, opakowanie 

2

Rękaw papierowo foliowy płaski o gramaturze papieru 70g/m², folia 6-warstwowa, zgrzew fabryczny 3-kanałowy, wskaźniki 

sterylizacji S/EO.F umieszczone na linii zgrzewu fabrycznego pod folią, informacje o kolorze wskaźników przed i po procesie 

sterylizacji opisane w języku polskim, na linii zgrzewu fabrycznego umieszczony piktogram oznaczający, że opakowanie jest 

jednorazowego użytku, każda rolka rękawa zabezpieczona folią wraz z etykietą produktu zawierającą m.in. informacje o 

rozmiarze, nr LOT, dacie ważności, umożliwiająca archiwizację opakowania medycznego, oznaczenie normy ISO 11607-1 oraz 

EN 868-2,3,4,5, znak CE umieszczony na opakowaniu zbiorczym zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych, napisy w j. 

polskim, opakowanie
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