
Załącznik nr 2 do ogłoszenia 

Formularz cenowy             fartuchy , serwety chirurgiczne                                                        Zadanie  nr 1 

Lp. Opis przedmiotu zamówienia jm Ilośd Cena jednostkowa 
netto 

Wartośd  netto       
 

% VAT Wartośd VAT Wartośd brutto Producent/          nr katalogowy 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Fartuch chirurgiczny barierowy 
wielorazowego użytku 
standardowego ryzyka .  
Wykonany z dwóch tkanin:  
- w polu krytycznym tkanina o 
gramaturze max  120g/m2  o 
wysokim  poziomie  odporności na 
przesiąkanie  cieczy  - min 90 cm 
wysokości słupa wody  , 
-  pole niekrytyczne z  chłonnej 
tkaniny  bawełniano- poliestrowej o 
minimalnej  zawartości bawełny  55%,  
o gramaturze max 120 g/m2,  
Kolor zielony , fartuch ma zachowad 
w polu krytycznym właściwości  
barierowe przez min. 100 cykli użyd. 
Fartuch w polu krytycznym w pełni z 
normą PN-EN 13795, w polu 
niekrytycznym co najmniej w zakresie  
pylenia oraz czystości  pod względem 
cząstek stałych . 
Temperatura prania do 75°C, 
temperatura sterylizacji 134°C; 
Wiązany z tyłu na troki, rękawy 
wykooczone elastycznym ściągaczem  
Rozmiar:  XL- 50 szt ,  XXL- 50 szt 
 

szt 160       

2 Serweta  chirurgiczna wielorazowego 
użytku standardowego ryzyka 
stosowany w strefie  niekrytycznej. 

szt 160       



Wykonane z nieprzemakalnej tkaniny  
bawełniano-poliestrowej z dodatkiem 
włókna  węgłowego. Tkanina ma 
zapewnid komfort dotykowy  
właściwy bawełnie . Tkanina o 
gramaturze  min 160 g/m2, zawartośd 
bawełny min 70 %. Rozmiar 90 x 150 
cm. Kolor zielony zgodny z normą PN-
EN 13795. 

3 Serweta  chirurgiczna wielorazowego 
użytku standardowego ryzyka 
stosowany w strefie  niekrytycznej. 
Wykonane z nieprzemakalnej tkaniny  
bawełniano-poliestrowej z dodatkiem 
włókna  węgłowego. Tkanina ma 
zapewnid komfort dotykowy  
właściwy bawełnie . Tkanina o 
gramaturze  min 160 g/m2, zawartośd 
bawełny min 70 %. Rozmiar 150 x 220 
cm. Kolor zielony zgodny z normą PN-
EN 13795. 

szt 100       

Dot.  kolumny 10 -  w przypadku braku nr katalogowego należy wpisad nazwę  lub oznaczenie które będzie występowad na fakturze VAT. 

Do oferty należy dołączyd opisy (materiały informacyjne), katalogi- w języku polskim oferowanego przedmiotu zamówienia -potwierdzające spełnianie w/w 

wymagao. 

 

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

Data i podpis   
 

 

 

 



 

Formularz  cenowy -          Jednorazowa  koszula do porodu ,podkład ginekologiczny                                    ZADANIE NR  2                                     

Lp.  

Opis przedmiotu zamówienia 

 

jm 

 

Ilośd  

Cena 

jednostkowa 

netto  

Wartośd  netto       % VAT Wartośd VAT Wartośd brutto Producent/nr 

katalogowy 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 Koszula do porodu  jednorazowego użytku wykonana z miękkiej i paro 
przepuszczalnej  włókniny .Głębokie wycięcie z przodu ułatwiające 

karmienie  noworodka, luźny krój , dwie pary troków umożliwiające 

zamknięcie rozcięcia .rozmiar : 

długość od tyłu  96-100 cm , 

szerokość pod pachami: 74-76 cm, 

szerokość od tyłu : 95-97 cm , 

szerokość z przodu : 115-117 cm . 

szt 500  

 

    

3 Podkład ginekologiczny  przeznaczony do absorpcji wydzielin w okresie 
połogu. Wykonany z chłonnego wkładu celulozowego owiniętego w 
bibułkę  higieniczną i delikatnej warstwy zewnętrznej .Częśd izolacyjną 
stanowi arkusz  folii umiejscowiony pomiędzy wkładem a  bibułą . 
Podkład nadaje się do sterylizacji parą wodną . rozmiar 34 x 9 cm  

1 op=10 szt 

szt 500  

 

    

4 RAZEM; x x x  x   x 

      Dot.  kolumny 10 -  w przypadku braku nr katalogowego należy wpisad nazwę  lub oznaczenie które będzie występowad na fakturze VAT. 

  Do oferty należy dołączyd opisy (materiały informacyjne), katalogi- w języku polskim oferowanego przedmiotu zamówienia -potwierdzające spełnianie w/w wymagao    

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

                                                                                                                                                       Data i podpis  

 


