
L.p. Wyszczególnienie
Jednostka 

miary

Ilość na 

okres 

1 m-ca 

Wielkość 

opakowania

Liczba 

opakowań

Cena jedn. netto 

opakow. / jedn. 

miary w zł

Cena jedn. brutto 

opakow. / jedn. 

miary w zł

Stawka 

VAT

Wartość netto w 

zł

Wartość brutto 

w zł
Nazwa handlowa Producent 

1.
Paracetamolum 500mg, roztwór 

do infuzji 10 mg/ml, fiolki lub 

butelki lub worki 50ml

fiolka / worek 

/ butelka
110

2.
Paracetamolum 1000mg, roztwór 

do infuzji 10 mg/ml, fiolki lub 

butelki lub worki 100ml

fiolka / worek 

/ butelka
1 600

   

1.
Acetylcysteinum 100mg/ml a' 3ml 

roztwór do infuzji x 5 amp.
ampułka 160

2. 
Acetylcysteinum 200 mg 

tabletki/tabl.mus. a' 20 sztuk
opakowanie 12

3. Aluminii acetotartras 1g x 6 tabl. opakowanie 35

4. 
Aluminii acetotartras żel 10mg/g a' 

75g
opakowanie 35

5. 
Dobutaminum 250mg proszek do 

sporządzania roztworu do infuzji x 

1 fiol.

fiolka 220

6. 
Ferri hydroxidum polymaltosum 50 

mg Fe (III) /5 ml  a' 100 ml
opakowanie 1

Pakiet nr 2 - leki 

                                                                                                                                                  Razem pakiet nr 2

Pakiet nr 3 - leki 

======================

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty



L.p. Wyszczególnienie
Jednostka 

miary

Ilość na 

okres 

1 m-ca 

Wielkość 

opakowania

Liczba 

opakowań

Cena jedn. netto 

opakow. / jedn. 

miary w zł

Cena jedn. brutto 

opakow. / jedn. 

miary w zł

Stawka 

VAT

Wartość netto w 

zł

Wartość brutto 

w zł
Nazwa handlowa Producent 

7. 
Phenoxymethylpenicillinum 

kalicum 750000j.m./5ml zawiesina 

doustna a' 60ml

opakowanie 12

8. 
Phenoxymethylpenicillinum 

kalicum 1000000j.m. x 12 tabl.
opakowanie 6

9.
Phenoxymethylpenicillinum 

kalicum 1500000j.m. x 12 tabl.
opakowanie 6

   

L.p. Wyszczególnienie
Jednostka 

miary

Ilość na 

okres 

1 m-ca 

Wielkość 

opakowania

Liczba 

opakowań

Cena jedn. netto 

opakow. / jedn. 

miary w zł

Cena jedn. brutto 

opakow. / jedn. 

miary w zł

Stawka 

VAT

Wartość netto w 

zł

Wartość brutto 

w zł
Nazwa handlowa Producent 

1

Dieta płynna kompletna pod 

względem odżywczym, 

normokaloryczna 1kcal/1ml, 

oparta na mieszaninie białek 

(kazeina, serwatka, soja, groch), 

nie mniej niż 4g/100ml, zawiera 6 

rodzajów karotenoidów, 

bezsmakowa, bezresztkowa, 

bezglutenowa, wolna od laktozy, 

do podaży przez zgłębnik, o 

osmolarności nie wyższej niż 

300mOsm/l,  o pojemności  

1000ml w opakowaniu miękkim 

typu pack

opakowanie 104

Pakiet nr 4 - Diety płynne 

======================

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

                                                                                                                                                 Razem pakiet nr 3



L.p. Wyszczególnienie
Jednostka 

miary

Ilość na 

okres 

1 m-ca 

Wielkość 

opakowania

Liczba 

opakowań

Cena jedn. netto 

opakow. / jedn. 

miary w zł

Cena jedn. brutto 

opakow. / jedn. 

miary w zł

Stawka 

VAT

Wartość netto w 

zł

Wartość brutto 

w zł
Nazwa handlowa Producent 

2

Dieta płynna kompletna pod 

względem odżywczym, 

normokaloryczna 1kcal/1ml, 

zawierająca nie mniej niż 4g 

białka/100ml, bogatoresztkowa (6 

rodzajów błonnika o odpowiednich 

proporcjach włókien 

rozpuszczalnych i 

nierozpuszczalnych), 

węglowodany (skrobia i fruktoza) 

11,3g/100ml, bezglutenowa i 

wolna od laktozy, do podaży przez 

zgłębnik, o pojemności 1000ml w 

opakowaniu miękkim typu pack

opakowanie 96

3

Dieta płynna kompletna pod 

względem odżywczym, 

normokaloryczna 1kcal/1ml, 

oparta wyłącznie na hydrolizacie 

serwatki, zawiera mieszaninę 

wolnych aminokwasów i 

krótkołańcuchowych peptydów, 

glutaminę 0,8g/100ml kcal, o 

niskiej zawartości tłuszczu nie 

więcej niż 2g/100ml , 

bezresztkowa i bezglutenowa, 

wolna od laktozy, do podaży przez 

zgłębnik, o pojemności 1000ml w 

opakowaniu miękkim typu pack

opakowanie 8

======================

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty



L.p. Wyszczególnienie
Jednostka 

miary

Ilość na 

okres 

1 m-ca 

Wielkość 

opakowania

Liczba 

opakowań

Cena jedn. netto 

opakow. / jedn. 

miary w zł

Cena jedn. brutto 

opakow. / jedn. 

miary w zł

Stawka 

VAT

Wartość netto w 

zł

Wartość brutto 

w zł
Nazwa handlowa Producent 

4

Dieta płynna kompletna pod 

względem odżywczym, energia 

1,5kcal/1ml, oparta wyłącznie na 

mieszance białek (serwarka, 

kazeina, soja, groch), zawiera 6 

rodzajów karotenoidów, 

bezsmakowa, bezresztkowa, 

bezglutenowa, wolna od laktozy, 

do podaży przez zgłębnik, o 

pojemności 1000 ml w 

opakowaniu miękkim typu pack

opakowanie 8

5

Dieta płynna kompletna pod 

względem odżywczym, 

polimeryczna, normokaloryczna, o 

zawartości glutaminy powyżej 

1g/100ml i argininy nie mniej niż 

0,85g/100ml, bogatoresztkowa, do 

podaży przez zgłębnik, o 

pojemności 1000 ml w 

opakowaniu miękkim typu pack

opakowanie 8

======================

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty



L.p. Wyszczególnienie
Jednostka 

miary

Ilość na 

okres 

1 m-ca 

Wielkość 

opakowania

Liczba 

opakowań

Cena jedn. netto 

opakow. / jedn. 

miary w zł

Cena jedn. brutto 

opakow. / jedn. 

miary w zł

Stawka 

VAT

Wartość netto w 

zł

Wartość brutto 

w zł
Nazwa handlowa Producent 

6

Dieta płynna, kompletna pod 

względem odżywczym, 

hiperkaloryczna 1,28kcal/ml, 

bogatoresztkowa, wysokobiałkowa 

(oparta głównie na białku 

kazeinowym) zawierająca nie 

mniej niż 7,5g białka/100ml, 

bezglutenowa, wolna od laktozy, o 

wysokiej zawartości pierwiastków 

śladowych i witamin, zawierająca 

wyłącznie tłuszcze LCT, źródłem 

węglowodanów są maltodekstryny, 

do podaży przez zgłębnik, o 

pojemności 500ml w opakowaniu 

miękkim typu pack

opakowanie 96

L.p. Wyszczególnienie
Jednostka 

miary

Ilość na 

okres 

1 m-ca 

Wielkość 

opakowania

Liczba 

opakowań

Cena jedn. netto 

opakow. / jedn. 

miary w zł

Cena jedn. brutto 

opakow. / jedn. 

miary w zł

Stawka 

VAT

Wartość netto w 

zł

Wartość brutto 

w zł
Nazwa handlowa Producent 

1.

Gentamicini sulfas (gąbka 

kolagenowa z gentamycyną) 10 x 

10 x 0,5 cm - 130mg produkt 

leczniczy posiadający 

zarejestrowane wskazania w 

leczeniu i zapobieganiu zakażeń 

kości oraz tkanek miękkich

sztuka 10

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

                                                                                                                                                 Razem pakiet nr 4

Pakiet nr 5 - Leki 

======================


