
FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

L.p. Opis przedmiotu zamówienia j.m. ilość cena j. netto cena  j. brutto wartość netto kwota VAT wartość  brutto producent (uwagi)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

x x x x x x x [6x7] [6+8]   [5x6]  [5x8]  [5x9] x

1 Aparaty uniwersalne do żywienia enteralnego/ KANGAROO szt. 30

2 Cewnik do podawania tlenu przez nos noworodkowe kpl 2

6 Cewnik DOUBLE J- zestaw do szyn.mocz. CH6 otwarty/otwarty szt. 2

7 Cewnik DUFOUR CH 20-24 trójdrożny (balon 30-80ml) silikonowy szt. 20

14 Cewnik IRIS do podświetlania moczowodów Stryker 0220180518 szt. 10

48 Cewnik Pezzera CH 16-36 szt. 8

50 Cewnik Thorax  nr 20 - 32 szt. 10

53 Cewnik zewnętrzny silikonowy Sirit style 3 dla mężczyzn CH32  39303[x1] szt. 20

57 Dren brzuszny 20-32F*/30-40cm. SILIKONOWY szt 50

Dren brzuszny 20-32F*/30-40cm. 45

59 Dren Kehra  CH 8-24 szt. 3

60 System Flexi-Seal szt 5

65 Końcówka laparoskopowa tdo urządzenia HARMONIC op 2

66 Nephrofix - zestaw podstawowy do przezskórnej nefrostomii  kpl. 20

71 Rurka Cola szt. 5

72 Rurka intubacyjna z możliwością odsysania znad mankietu szt. 5

73 Rurka intubacyjna bez balonu szt. 25

74 Rurka intubacyjna z balonem szt. 800

76 Rurka intubacyjna zbrojona z balonem szt. 160

77 Rurka nosowo-gardłowa rozm. 305-8,0 szt. 6

nazwa handlowa, 
numer 

katalogowy^
VAT 
%

kwota j. 
VAT 



78 Rurka tracheostomijna Biesalskiego kpl 1

79 Rurka tracheostomijna z ruchomym szyldem szt. 10

80 Rurka tracheostomijna z balonem szt. 25

86 TASMA TOT do operacji – zestaw do nietrzymania moczu z igłami 5

90 Zestaw do dializy 2-kanałowy długi udowy 11Fx 15cm szt. 1

91 Zestaw do dializy 2-kanałowy długi udowy 11Fx 20cm kpl. 1

100 szt. 1

x x x x x x x Razem zł x

^ W przypadku, kiedy dany wyrób nie posiada numeru katalogowego, Wykonawca winien w kolumnie nr 13, po nazwie producenta, zamieścić stosowną uwagę, np. "numer katalogowy nie jest stosowany"

Istnieje możliwość składania ofert na poszczególne pozycje

Wartość brutto cyfrą zł : ………………………………………………………..

Wartość brutto słownie zł : ……………………………………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do Zamawiającego oraz koszty rozładunku u Zamawiającego.

………………………………………………………………………………………..

Zgłębnik do tamowania krwotoków z jamy nosowej małe i duże 80mm; 
90mm; lewy; prawy

(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)
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