
Znak: AE/DZiM-24-13/17 Załącznik  Nr 2 

 

Cena brutto zamówienia - każdego pakietu powinna stanowić sumę wartości brutto wszystkich pozycji ujętych w pakiecie, natomiast wartość brutto poszczególnych 

pozycji winna być obliczona jako wartość netto powiększona o kwotę obowiązującego podatku. Wartość netto poszczególnych pozycji należy obliczyć jako iloczyn 

liczby jednostek miary przez  cenę jednostkową netto, a uzyskaną kwotę zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. Cenę jednostkową brutto 

należy obliczyć jako cenę jednostkową netto powiększoną o kwotę obowiązującego podatku i zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.  

Lp. Wyszczególnienie

Jed- 

nostka 

miary

Ilość na 

okres 12 

miesiecy

Cena jed- 

nostkowa 

netto w zł 

Cena jed- 

nostkowa 

brutto w zł

Stawka 

VAT

Wartość 

netto w zł

Wartość 

brutto w zł

Numer handlowa/nr 

katalogowy 
Producent 

1.

Bluza damska (typ żakiet) z krótkim rękawem biała z 

kolorowym kołnierzykiem i wypustkami, zapinana na napy lub 

guziki

sztuka 250

2.
Bluza damska (typ żakiet) z krótkim rękawem, kolorowa  

zapinana na napy lub guziki
sztuka 40

3.
Bluza damska (typ żakiet) z długim rękawem biała z kolorowym 

kołnierzykiem i wypustkami, zapinana na napy lub guziki
sztuka 3

4.
Bluza damska (typ żakiet) z długim rękawem, kolorowa  

zapinana na napy lub guziki
sztuka 2

5.
Bluza damska (typu ubranie operacyjne - wkładana przez 

głowę) z krótkim rękawem, biała
sztuka 20

6.
Bluza damska (typu ubranie operacyjne - wkładana przez 

głowę) z krótkim rękawem, kolorowa
sztuka 240

7.
Bluza damska (typu ubranie operacyjne - wkładana przez 

głowę) z długim rękawem, biała
sztuka 2

8.
Bluza damska (typu ubranie operacyjne - wkładana przez 

głowę) z długim rękawem, kolorowa
sztuka 3

9.
Spódnica biała, wymagane 3 długości: 50 - 55 cm, 60 - 65 cm i 

75 cm
sztuka 20

10.
Spódnica kolorowa, wymagane 3 długości: 50 - 55 cm,  60 - 65 

cm i 75 cm
sztuka 100

.......................................................................

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

Formularz Cenowy

Pakiet Nr 1 - Odzież personelu medycznego         



Lp. Wyszczególnienie

Jed- 

nostka 

miary

Ilość na 

okres 12 

miesiecy
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Cena jed- 

nostkowa 

brutto w zł
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brutto w zł

Numer handlowa/nr 

katalogowy 
Producent 

11. Spodnie damskie białe sztuka 40

12. Spodnie damskie kolorowe sztuka 400

13.
Fartuch damski z długim rękawem biały z kolorowym 

kołnierzykiem i wypustkami, zapinany na guziki lub napy
sztuka 5

14.
Bluza męska (typu marynarka) z krótkim rękawem, biała 

zapinana  na napy lub guziki
sztuka 10

15.
Bluza męska (typu marynarka) z krótkim rękawem, kolorowa 

zapinana  na napy lub guziki
sztuka 30

16.
Bluza męska (typu ubranie operacyjne - wkładana przez głowę) 

z krótkim rękawem, biała
sztuka 10

17.
Bluza męska (typu ubranie operacyjne - wkładana przez głowę) 

z krótkim rękawem, kolorowa
sztuka 30

18. Spodnie męskie białe sztuka 10

19. Spodnie męskie kolorowe sztuka 70

20. Fartuch męski z długim rękawem biały sztuka 3

1 Obuwie profilaktyczne skórzane - damskie para 440

2 Obuwie profilaktyczne skórzane - męskie para 80

.......................................................................

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

Razem Pakiet Nr 1 

Pakiet Nr 2 - Obuwie profilaktyczne dla personelu medycznego

Razem Pakiet Nr 2



Lp. Wyszczególnienie

Jed- 

nostka 

miary

Ilość na 

okres 12 

miesiecy

Cena jed- 

nostkowa 

netto w zł 

Cena jed- 

nostkowa 

brutto w zł

Stawka 

VAT

Wartość 

netto w zł

Wartość 

brutto w zł

Numer handlowa/nr 

katalogowy 
Producent 

1. Podkoszulek bawełniany w kolorze jasnopopielatym sztuka 30

2.
Rękawice  robocze wykonane  z  przędzy  poliestrowej  

powlekane  szorstkim  lateksem
para 150

3. Rękawice nitrylowe grube para 60

4. Rękawice robocze  typu wampirki para 400

.......................................................................

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

Razem Pakiet Nr 3

Pakiet Nr 3 - Odzież robocza dla  pracowników  obsługi


