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FORMULARZ CENOWY 

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.  
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Pakiet Nr 1 - Zestawy do drenażu ran w systemie zamkniętym z drenami

1.

Zestawy do drenażu ran w systemie zamkniętym, oferujące stałe 

ciśnienie odsysania treści, z uniwersalnym łącznikiem do drenów 

CH 10-18, nizwężające ich światła wewnętrznego (bez łącznika Y)

zestaw 300

2.

Dreny z troakarem stalowym, z otworami o zmiennej średnicy, 

kompatybilny z zestawem z pozycji 1, wymagane rozmiary: CH 14 

i CH 16

sztuka 400

Razem Pakiet Nr 1

Pakiet 2 - Cewniki urologiczne, zatyczki do cewników

1.
Cewniki Foleya silikonowane, dwudrożne,  balon 3-5 ml, sterylne, 

jednorazowego użytku, wymagane rozmiary: Ch 6, Ch 8 i Ch10
sztuka 20

2.
Cewniki Foleya silikonowane, dwudrożne, balon 5-15 ml, sterylne, 

jednorazowego użytku, wymagane rozmiary: 12 Ch, 14 Ch, 16 Ch, 18 

Ch, 20 Ch, 22 CH, 24 Ch

sztuka 2 300

3.
Cewnik - dren Pezzer, z min. 3 otworami bocznymi, sterylny, wymagane 

rozmiary: Ch 30, CH 32, CH 34, CH 36
sztuka 120

4. Zatyczki do cewników małe i średnie lub uniwersalne, sterylne sztuka 150

Razem Pakiet Nr 2

.................................................................
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty
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Pakiet 3 - Stent wieńcowy na cewniku balonowym do zabiegów w naczyniach powyżej 4 mm średnicy

1.
Stent wieńcowy na cewniku balonowym do zabiegów w naczyniach 

powyżej 4 mm średnicyspełniajacy wymagania okreslone w Załączniku 

Nr 6

sztuka 10

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

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty


