
Załącznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY

Pakiet 1 - ostrza chirurgiczne 
   

 

Lp. Nazwa artykułu Numer 
katalogowy

Nazwa 
handlowa Producent J. m. Ilość

Cena 
jedn. 
netto

Wartość 
netto 

stanowiąca 
iloczyn      

A x B = C

VAT  % Kwota 
VAT

 Wartość 
brutto 

stanowiąca 
sumę        

C + E = F
A B C D E F

1 Ostrza wymienne , ze stali nierdzewnej, rysunek ostrza na 
opakowaniu w skali 1:1 , roz 10 - 24 ( 1 op. a 100 szt.) op. 180 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00
  
  
  

UWAGA !
  

Brak wypełnienia kolumny -Nazwa handlowa- i kolumny - Producent- wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 
Pzp. W przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: nie stosuje. W 
przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiajacego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego -.  

 RAZEM

Zamawiający wymaga;
aby na każdym ostrzu była wygrawerowana nazwa producenta oraz rozmiar,
dostarczenia próbek z trzech dowolnych roz. po 3 szt. oraz jednego pustego opakowania z jednego z nadesłanych rozmiarów ostrzy.



…………………………………………………..…………………..…
pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy    

       





Załacznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY
   
  Pakiet nr 2 - jednorazowy sprzęt  ginekologiczy

 

Lp. Nazwa artykułu Numer 
katalogowy

Nazwa 
handlowa Producent J. m. Ilość

Cena 
jedn. 
netto

Wartość 
netto 

stanowiąca 
iloczyn      

A x B = C

VAT  
%

Kwota 
VAT

 Wartość 
brutto 

stanowiąca 
sumę        

C + E = F
A B C D E F

1
Wziernik ginekologiczny bardzo mały sterylny 
jednorazowy typ CUSCO  szerokość łyżki 1,8 - 2,1 cm 
(szerokość łyżki mierzona po zewnętrznej stronie krawędzi dolnej 
łyżki)

szt. 500 0,00 0,00 0,00

2 Wziernik ginekologiczny - mały sterylny jednorazowy typ 
CUSCO roz. S szt. 2 500 0,00 0,00 0,00

3 Wziernik ginekologiczny - średni sterylny jednorazowy 
typ CUSCO roz. M szt. 5 000 0,00 0,00 0,00

4 Wziernik ginekologiczny - duży sterylny jednorazowy typ 
CUSCO roz. L szt. 200 0,00 0,00 0,00

5 Pinceta jednorazowego użytku plastikowa dł. 20 - 25 cm 
pakowana pojedyńczo, sterylna. szt. 250 0,00 0,00 0,00

6 Utrwalacz cytologiczny 150 ml szt. 20 0,00 0,00 0,00

7
Szczoteczka do wymazów cytologicznych  typu CERVEX
BRUSH COMBI, pakowana pojedyńczo, sterylna do 
wymazów cytologicznych.

szt. 200 0,00 0,00 0,00

8
Szczoteczka do wymazów cytologicznych typu CERVEX 
BRUSH, pakowana pojedyńczo, sterylna
do wymazów cytologicznych.

szt. 1 500 0,00 0,00 0,00

9
Paski ph - do badania pH pochwy w zakresie 
pH 0,0-14,0, lub 0,0-12,0.
(op. a 100 pasków)

op. 4 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 RAZEM



Zamawiający wymaga:   

UWAGA !

…………………………………………………..…………………..…
pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy    

       

Brak wypełnienia kolumny -Nazwa handlowa- i kolumny - Producent- wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 
Pzp. W przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: nie stosuje. W 
przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiajacego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego -.  

 aby wzierniki ginekologiczne posiadały oświadczenie producenta o braku ftalanów w swoim skladzie chemicznym. Wymagane oświadczenie należy przesłać na wezwanie Zamawiającego.
Zamawiający w poz. 8 „Szczoteczka do wymazów (…)” ma na myśli szczoteczki umożliwiające pobranie w rozmazie jednocześnie komórek z szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji, które to szczoteczki 
według rekomendacji Ministerstwa Zdrowia zalecane są w programie profilaktyki raka szyjki macicy. 
Zamawiający w  poz. 8 „Szczoteczka do wymazów (…)” wymaga szczoteczek do pobierania wymazów cytologicznych zgodych z zaleceniami Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy.
Zamawiający w poz.7 i 8 „Szczoteczka do wymazów (…)” nie żąda dołączenia do oferty wymaganych przez Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia i Polskie Towarzystwo Ginekologiczne wykazu badań 
klinicznych oraz rekomendacji instytucji i towarzystw specjalistycznych dla szczoteczek do wymazów cytologicznych,                                                                                                                                                                 

Zamawiający wymaga aby wzierniki były jedngo producenta i pakowane pojedyńczo, a także żeby zaoferowane wzierniki z poz. 1 - 4  nie pokrywały się rozmiarem, oraz żąda dołączenia do oferty 2 szt. 
asortymentu z poz. 1, 2, 7 i 8.
Zamawiający dopuszcza aby wzierniki ginekologiczne były w opakowaniu typu: folia-papier,lub folia-folia

 Zamawiający chcąc prowadzić badania cytologiczne w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy zgodnie z oficjalnym stanowiskiem jego Organizatorów (Ministerstwo Zdrowia / Centralny 
Ośrodek Koordynujący) zaprezentowanym m.in. w opisie tego programu złożonym do Europejskiego Stowarzyszenia Raka Szyjki Macicy i zastosować się do Dyrektywy Europejskiej, wymaga szczoteczek  
cytologicznych wymienionych w tej Dyrektywie.



Załacznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY
   
  Pakiet nr 3 - Urologia

 

Lp. Nazwa artykułu Numer 
katalogowy

Nazwa 
handlowa Producent J. m. Ilość

Cena 
jedn. 
netto

Wartość 
netto 

stanowiąca 
iloczyn      

A x B = C

VAT  
%

Kwota 
VAT

 Wartość 
brutto 

stanowiąca 
sumę        

C + E = F
A B C D E F

1 Cewnik Foley pediatryczny silikonowany,znakowany 
kolorem  ch 6 - ch 10 szt. 60 0,00 0,00 0,00

2

Cewnik Foley obustronnie silikonowany, balon 5-10 lub 5-
15 ml, znakowny kolorem, opakowanie podwójne 
sterylne 
ch 12, ch 14, ch 16

szt. 1 200 0,00 0,00 0,00

3

Cewnik Foley obustronnie silikonowany, balon 5-10 lub 
15-30 ml, znakowany kolorem, opakowanie podwójne 
sterylne 
ch 18, ch 20, ch 22, ch 24, ch 26

szt. 3 800 0,00 0,00 0,00

4
Cewnik Foley trójdrożny, balon 5-10 lub 5-30 ml, 
silkonowany, znakowany kolorem, opakowanie 
podwójne, sterylne ch 20, ch 22, ch 24, ch 26

szt. 20 0,00 0,00 0,00

5 Cewniki dopęcherzowe typ Tiemann ch 8 - 26 szt. 120 0,00 0,00 0,00

6 Cewnik Nelaton ch 8 - 22 szt. 600 0,00 0,00 0,00

7
Cewnik Pezzera Ch 26 - 36
Cewnik musi posiadać minimum 2 otwory drenujące 
zwiększające efektywność drenażu.

szt. 10 0,00 0,00 0,00

8

Worek do zbórki moczu, z zastawką antyrefluksową i 
zaworem spustowym, skalowany poj. 2000 ml ,łącznik 
schodkowy/stożkowy z zatyczką/nasadką, sterylny oraz 
dopuszcza się z bezigłowym portem do próbek

szt. 12 000 0,00 0,00 0,00

9 Worek do próbek moczu dla dzieci uniwersalny 
(chłopców i dziewczynek) szt. 1 300 0,00 0,00 0,00



10
Zatyczka do cewników, sterylna, pakowana pojedyńczo 
posiadająca uchwyt motylkowy 
( 1op. A 100 szt.)

op. 15 0,00 0,00 0,00

11
Cewnik silikonowy zewnętrzny dla mężczyzn 
1 - częściowy typu ULTRA FLEX roz.25, 29, 32, 36, 
41mm

szt. 20 0,00 0,00 0,00

12 Wieszak uniwersalny z tworzywa do worków 
urologicznych szt. 400 0,00 0,00 0,00

0,00  0,00
  
  

 

UWAGA !   
  

RAZEM

Przez opakowanie podwójne Zamawiajacy rozumie pakowanie w wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzne  opakowanie folia - papier.

Brak wypełnienia kolumny -Nazwa handlowa- i kolumny - Producent- wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 
Pzp. W przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: nie stosuje. W 
przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiajacego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego -.  

…………………………………………………..…………………..…
pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy    



Załącznik 2  -  FORMULARZ CENOWY
   

  Pakiet nr 4 - Dreny

 

Lp. Nazwa artykułu Numer 
katalogowy

Nazwa 
handlowa Producent J. m. Ilość

Cena 
jedn. 
netto

Wartość 
netto 

stanowiąca 
iloczyn      

A x B = C

VAT  
%

Kwota 
VAT

 Wartość 
brutto 

stanowiąca 
sumę        

C + E = F
A B C D E F

1 Dren Kehra wykonany z latexu ch 9, ch 10, ch 12, ch 14, ch 
16, ch 18, ch 20, ch 22, ch 24 ,rozm 80 x 10 szt. 60 0,00 0,00 0,00

2 Dreny sterylne typ REDON ch 10 - 18 o dł. 700-750 mm. szt. 1 300 0,00 0,00 0,00

3 Łącznik do przerywanego odsysania - sterylny szt. 1 200 0,00 0,00 0,00

4

Zestaw do odsysania pola operacyjnego z końcówką typ 
Yankauer. Kanka zgięta, perforowana z 4 otworami bocznymi
i jednym centralnym, wyposażona  w przezroczystą, 
użebrowaną rączkę.
Dren o długości min. 200 max. 220 cm, średnicy wew. 6 
mm,lub 7mm, profilowany (powierzchnia użebrowana 
zapobiegająca zasysaniu) antyzagięciowy z uniwersalnymi 
łącznikami nie wymagającymi docięcia pasującym do ssaka 
z krućcem 8 mm. Zestaw sterylny pakowany podwójnie.

szt. 600 0,00 0,00 0,00

5

Zestaw do odsysania pola operacyjnego z końcówką typ 
Yankauer. Kanka zgięta, perforowana z 4 otworami bocznymi
i jednym centralnym, wyposażona  w przezroczystą, 
użebrowaną rączkę.
Dren o długości min. 350 max. 400 cm, średnicy wew. 6 mm, 
profilowany (powierzchnia użebrowana zapobiegająca 
zasysaniu) antyzagięciowy z uniwersalnymi łącznikami nie 
wymagającymi docięcia pasującym do ssaka z krućcem 8 
mm. Zestaw sterylny pakowany podwójnie.

szt. 600 0,00 0,00 0,00

 



6

Zestaw do odsysania pola operacyjnego, sterylny, z 
końcówka typ Pool, kanka zgięta o średnicy zewn. 8/6 mm i 
długości min.250 mm. Dren łączący o średnicy zewn.6 mm i 
długości min. 200 cm. Dren profilowany, zabezpieczajacy 
przed jego załamaniem.

szt. 30 0,00 0,00 0,00

7

Wąż do ssaka /dren łączący do odsysania/ -
 o długści od 1,8 - 2 m., średnicy wew. 4-6 mm profilowany, 
antyzgięciowy z uniwersalnymi łącznikami, sterylny 
opakowanie podwójne. Wyposażony dodatkowo w "męski", 
prosty łącznik o stałej średnicy (nie śtożkowy).

szt. 1 700 0,00 0,00 0,00

8
Butelka do ssania system próżniowy REDON poj. 150 ml 
wysokociśnieniowy z drenem. Uniwersalne zakończenia 
drenów Redona o CH 06-18.

szt. 1 100 0,00 0,00 0,00

9
Butelka do ssania system próżniowy REDON poj. 600 ml 
wysokociśnieniowy z drenem.Uniwersalne zakończenia 
drenów Redona o CH 06-18.

szt. 450 0,00 0,00 0,00

10 Dren do jamy otrzewnej lateksowy ch. 22 - 24 szt. 30 0,00 0,00 0,00

11 Dren do jamy otrzewnej silikonowany lub silikonowy  ch. 20 - 
36 szt. 500 0,00 0,00 0,00

12 Cewnik do karmienia niemowląt ch 6 - 12 szt. 100 0,00 0,00 0,00

13 Zgłębnik żołądkowy długość 125 cm ze znacznikami 
głębokości 12 - 22 ch szt. 450 0,00 0,00 0,00

14

Zgłębnik przeznaczony do żywienia dożąłodkowego lub 
dojelitowego. Wykonany z miękkiego, przezroczystego 
poliuretanu z prowadnicą. Koniec bliższy zgłębnika posiada 
łącznik typu ENFit umożliwiający połączenie z zestawem do 
żywienia typu ENFit lub strzykawką typu ENFit. Rozmiary: 
Ch10/110cm, Ch12/110 cm.

szt. 60 0,00 0,00 0,00

15

Strzykawka Enteralna ze złączem typu ENFit kompatybilna 
ze zgłębnikiem z poz. 14  o pojemności 60ml przeznaczona 
tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego, nie 
zawiera lateksu. 

szt. 60 0,00 0,00 0,00

0,00  0,00 RAZEM



  

  
UWAGA !

…………………………………………………..…………………..…
pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy    

Brak wypełnienia kolumny -Nazwa handlowa- i kolumny - Producent- wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 
Pzp. W przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: nie stosuje. W 
przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiajacego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego -.  

Zamawiający wymaga :
poz.3 drenu Redona pakowanego na wprost.
poz. 12 do 14 zaoferowania asortymentu bez ftalanów.

Zamawiający dopuszcza :
poz.8 wysokociśnieniowe butelki do ssania o poj. 150ml  wykonane z nietłukącego się, przeźroczystego tworzywa oraz posiadające kolorową, adekwatną do pomiaru skale pomiarową, z drenem.
poz. 9 wysokociśnieniowe butelki do ssania o poj. 600 ml wykonane z nietłukącego się, przeźroczystego tworzywa oraz mogą posiadać kolorową, adekwatną do pomiaru skale pomiarową, z drenem.
poz. 12 cewniki do długoterminowego utrzymania oraz cewniki które mogą posiadać linię kontrastową RTG wzdłuż całej swej długości oraz znaczniki głębokości min. od 5 do 35cm, co ułatwia prawidłową identyfikację ich 
położenia.
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