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FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

lp. Nazwa asortymentu j.m Ilość  VAT Producent (uwagi)

1 Monovette  Kabevette 2,0 ml-2,3 ml  (op= 50 szt) 33124130-5 op. 143

2 33124130-5 szt. 576

3 33124130-5 op 30

4 33123200-0 op. 8

5 33190000-8 szt 1

6 33190000-8 szt 1

7 33190000-8 op 2

8 33190000-8 szt 1

9 33190000-8 kpl 1

10 33190000-8 kpl 1

11 33190000-8 kpl 1

12 33190000-8 kpl 1

13 33190000-8 szt 1

14 33190000-8 szt 1

Nazwa 
handlowa, 

numer 
katalogowy^

cena 
jednost
kowa 

(netto) 

kwota 
VAT

cena 
jednost
kowa 

(brutto)

Wartość 
netto 

Zabezpieczen
ia

wartość 
VAT

Wartość 
brutto 

Zabezpieczen
ia

Osłona na głowicę USG nienawilżana , pudrowana   (op= 144 sztuk)

Szkiełko podstawowe 26x76x1mm typu SuperFrost z polem do 
opisu z jednej strony (op=50sztuk)

Elektroda EKG do RM z ciekłym żelem 55mm x 100szt. Ref: 
849902

Elektroda bipolarna do stymulacji włókien ruchowych i 
czuciowych, średnica 7mm-7,5 mm; z kablem o długości 2 m 
(nr kat.9013L0222) 

Elektroda bipolarna do stymulacji włókien ruchowych i 
czuciowych, średnica 6 mm, z kablem o długości 2 m (nr kat. 
9013L0362)

Elektroda igłowa koncentryczna jednorazowa do badania 
mięśni, długość 50 mm, powierzchnia 0,07 mm2   /op=25sztuk

Elektroda opaskowa 40-45 cm do uziemienia pacjenta podczas 
badania,  przewód 150 cm

Elektrody dyskowe do odbioru potencjałów przy badaniu 
włókien ruchowych, z końcówką dinowską okrągłą, 
wielorazowe, 1 para, z kablem HUSH 1m (ekranowy)

Elektrody dyskowe do odbioru potencjałów przy badaniu 
włókien ruchowych z podwójna końcówką, wielorazowe, 1 
para, z kablem 1m (nieekranowy)

Elektrody pierścieniowe do odbioru potencjałów przy badaniu 
włókien czuciowych, z końcówką dinowską, okrągłą. Elektrody 
w postaci dwóch obrączek, 1 para z kablem  HUSH o długości 
1m

Elektrody pierścieniowe do odbioru potencjałów przy badaniu 
włókien czuciowych, z podwójną końcówką, wielorazowe,1 
para z kablem  o długości 1m

Kabel, do którego podłączane są elektrody igłowe 
jednorazowego użytku, z końcówką dinowską, długość 1,5-2 m

Elektroda do uziemienia pacjenta podczas badania, metalowa z 
kablem o długości 1,20 m



15 Żel do EKG /250-260ml 33140000-3 szt 24

16 Żel do USG /500ml 33140000-3 szt 130

17 Żel do USG 5L 33140000-3 szt 3

18 Pasta  do EKG do przyg.naskórka 160g 33140000-3 szt 2

19 33140000-3 op 1

20 33140000-3 op 1

21 33140000-3 szt 2

22 Papier do EKG  III kan.-E300 {110x40} 33198000-4 szt 43

23 Papier do EKG  ASCARD-2/3  104x40 z nadrukiem. 33198000-4 szt 11

24 Papier do bieżni Quinton 33198000-4 szt 1

25 Papier do drukarki defibrylatora Bene Heart D3 33198000-4 szt 36

26 33198000-4 szt 76

27 33198000-4 szt 1

28 33140000-3 szt 1

29 33198000-4 szt 1

30 33190000-8 op 2

31 33124130-5 szt. 1

32 33190000-8 szt. 1

33 33190000-8 szt. 1

34 33121000-4 op. 28

Pasta ścierna do odtłuszczania skóry pacjenta, (tuba min.115g),  
typu NUPREP (opak.=3 tuby)

Pasta do mocowania elektrod WPW, BAEP i EEG holtera, 
(tuba min. 220 g), typu TEN-20 ( opak.= 3 tuby)

Żel przewodzący do badań elektroneurograficznych,  bez soli, 
(tuba min. 250ml), typu Signa

Papier do EKG  112X25  grubość rolki do 4,5 cm do aparatu  M 
-TRACE

Papier  termoczuły TF 50KS-E2C 112x42x2m   do drukarki 
termicznej do aparatu -badanie przepływu moczu

Pasta ścierno-przewodząca EVERI miękka butelka 160g ELS-
EV001

Papier do programatora Boston model 3120    110 x 75mmm x 
400 składanek

Elektrody igłowe koncentryczne jednorazowe do badania 
mięśni  dł 37-40mm , op= 25szt

Papier Printer cobas h 232 (CMP-10) ROW do drukarki 
Analizatora COAQUCHEK, typu nr kat  0643132100

Elektroda barowa do przewodzenia czuciowego   z końcówka 
dinowską , kabel o długości 1 m        

Elektroda barowa, mała, rozstaw 20 mm, wkładki filcowe, 
końcówka dinowska 

Papier  ze znacznikami do aparatu  EDAN  SE 1201 o 
rozmiarach  210x140mm x 215 składanek   



35 33140000-3 op 1

36 Wziernik do otoskopu Reister  r. 2,75mm   op=34 szt. 33124130-5 op 11

37 Wziernik do otoskopu Reister  r. 4,25mm op=34 szt. 33124130-5 op 11

38 Filtr 900PT913 do nawilżacza szt 1

39 Interfejs do tracheotomii do nawilżacza 33124130-5 szt 1

40 33124130-5 szt 30

41 Papier do drukarki O-Arm  UPP-210 HD 210mm x 25m 33198000-4 szt 1

42 33168000-5 szt. 800

43 33123200-0 szt. 30

44 33124130-5 op 11

Razem 0,00 0,00 0,00

^ 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.

………………………………………………………………………………………..

Żel wodny lubryfikant na bazie wody, bez dodatku środka 
znieczulającego, bez środka dezynfekcyjnego, antyalergiczny nie 
powodujący uszkodzenia materiałów z gumy i metalu. Op= 5g
142 g

Układ oddechowy ( rura + komora AirSpiral ) 900PT561 do 
Airvo2    

Elektroda neutralna pow.110cm2, 816-112 
Valleylab,Erbe,Aesculap

Elektroda igłowa wolframowa 2,4mm Ref: 80-520-10-04     
[x1]

Bezpieczny pojemnik tworzący system zamknięty (typu 
BiopSafe) 60ml op.=18szt.

(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie 
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym 

lub posiadających pełnomocnictwo)
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