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Załącznik nr 2A-1 dla zadania nr 1 
 

 
 
 

SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA   
ZADANIE 1 

 
 
 
Nawiązując do zaproszenia  NR EZ/210/4190/2015 z dnia 21 października 2015r. dotyczącego składania ofert na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla 
Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy ulicy Arkońskiej 4 w Szczecinie” oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia za cenę: 
 
 

L.p. 

 
 

Nazwa wyrobu 

 
 

Nr 
katalogowy
/Producent 

 
 

Ilość  Cena netto              
za 1 komplet/szt. 

Cena całkowita 
netto                          

(kol. 4 x kol. 5) 

Stawka VAT          
( % ) 

 
Cena całkowita brutto 
(kol. 6 x stawka VAT) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Zestaw do nakłuć opłucnej z kaniulą 
14Gx80mm, jałowy,z drenem, strzykawką 60ml, 
workiem 2-litrowym, z zastawką bezzwrotną 
umożliwiającą podawanie płynu ze strzykawki 
do worka bez konieczności przekręcenia 
zaworu, z igłą Verresa – zestaw Thora - Flow 
lub równoważny                                  

 

20 sztuk 

    

2. 
Igły do pena, sterylne, zamawiane w zależności 
od potrzeb Szpitala 

 
300 sztuk 

    

3. 
Ostrza chirurgiczne jednorazowego użytku, 
sterylne,                 w rozmiarach od nr 10A do 
24, a’ 100 sztuk  

 
30 op. 

    

4. 
Podłoże transportowe z aplikatorem jałowe, 
pakowane pojedynczo, z marginesem do 
otwierania                                                                  

 
1 000 sztuk 

    

5. Pojemnik na kał z łopatką, zamykany, jałowy 
 

700 sztuk 
    

6. 
Pojemnik na mocz jałowy z nakrętką, poj. 
120ml, pakowany papier-folia,  

 
200 sztuk 
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7. 
Pojemnik na płyn ustrojowy z nakrętką, 
pakowany pojedynczo, jałowy, 20ml,  
pakowany papier-folia 

 
2 000 sztuk 

    

8. 
Kieliszki do leków plastikowe, 
opakowanie=75sztuk 

 
450 op. 

    

9. 
Worek do dobowej zbiórki moczu 2l jałowy                 
z odpływem, z jednokierunkowym zaworem 
zwrotnym 

 
2 000 sztuk 

    

10. 

Worek do dobowej zbiórki moczu 2l jałowy                
z odpływem , z zastawką antyzwrotną, 
wykonany z medycznego PCV, bezlateksowy,                
z zaworem spustowym typu push-pull, 
pakowany papier-folia. 

 

50 sztuk 

    

11. 

Worek do godzinowej zbiórki moczu, sterylny,                  
o pojemności 2000ml, skalowany co 50ml,                 
z zastawką antyrefluksyjną i zaworem 
spustowym.  Dren łączący 120cm wykonany                 
z materiału zapobiegającego jego zaginaniu                
i skręcaniu się zakończony uniwersalnym 
łącznikiem schodkowym 

 

20 sztuk 

    

12. 
System zamknięty z komorą kroplową do 
dobowej zbiórki moczu, 14-dobowy z workiem                   
o poj. 2l  z zastawką antyrefluksyjną i portem      

 
60 sztuk 

    

13. 
Rękawice foliowe niejałowe jednorazowego 
użytku, opakowanie a' 100 sztuk 

 
100 op. 

    

14. 
Rękawice foliowe jałowe jednorazowego użytku, 
w rozmiarze M-L. 

 
100 sztuk 

    

15. 
Fartuch foliowy bez rękawów w rozmiarze 
71x116, zawiązywany, jednorazowego użytku, 
pakowany jednostkowo  

 
6 000 sztuk 

    

16. 
Słój do dobowej zbiórki moczu z pokrywką,                  
o pojemności 2500ml 

 
40 sztuk 

    

17. 
Stazy, wykonane z materiału umożliwiającego 
jego pełną dezynfekcję, z regulacją długości,                  
o długości minimum 50cm  

 
40 sztuk 

    

18. 
Żel do USG 0,5l, butelka z końcówką typu 
dzióbek 

 
100 sztuk     
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19. 
Cewnik do podawania tlenu, przez nos, prosty 
lub zwinięty, z długością wąsów - 2cm 

 
1 000 sztuk 

    

20. 
Przedłużacz do pomp infuzyjnych 1,5m 
bezbarwny, jałowy niepirogenny, nietoksyczny, 
typu Luer   

 
1 000 sztuk 

    

21. 
Przedłużacz do pomp infuzyjnych 1,5m do 
podawania leków światłoczułych, jałowy 
niepirogenny, nietoksyczny, typu Luer   

 
1 000 sztuk 

    

22. 

Termometry bezrtęciowe, lekarskie, 
elektroniczne: 
- pomiar temperatury pod pachą, w jamie 
ustnej, odbycie 
-czas pomiaru do 30 sekund 
-dezynfekcja poprzez zanurzenie 
(wodoodporny) 
-wymienna bateria 
-wodoszczelne, obudowa chroniąca przed 
rozbiciem 
- pamięć ostatniego pomiaru 
- sygnał dźwiękowy o gotowości i zakończeniu 
pomiaru 

 

50 sztuk 

    

23. 

Regulator grawitacyjny do precyzyjnej infuzji: 
 - przyrząd do precyzyjnego podawania płynów 
infuzyjnych i lipidów z regulacją prędkości 
przepływu w zakresie 2ml/h-350ml/h (dla 
płynów infuzyjnych), z podwójną skalą:                     
w mm/h oraz literową z możliwością 
podłączenia zestawu kroplowego jednoznacznie 
zaznaczoną pozycją wyłączenia/zamknięcia 
przepływu i naniesionym znacznikiem kierunku 
zwiększania/zmniejszania nastawy wyposażony 
w przezierne dreny odporne na zamknięcie 
światła i przeciekanie, o dł. 9-27cm, zakończone 
łącznikami typu luer lock (męskim i żeńskim)                 
z koreczkami ochronnymi posiadający 
wyprofilowany uchwyt gwarantujący pewne 
trzymanie regulatora z dokładnymi danymi 
producenta produktu na opakowaniu                          
z obrazkową instrukcją podłączenia regulatora 
w języku polskim dołączoną do opakowania 

 

200 sztuk 
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zbiorczego  ( a’100 sztuk ) produktu 

24. 
Promiennik TUV 30W i 15W do lamp 
bakteriobójczych przepływowych                                 
i nieprzepływowych, czas pracy 8000h  

 
1 sztuk 

    

25. 
Cewniki do karmienia niemowląt w rozmiarach 
od 4F do 10F – do wyboru przez 
Zamawiającego  

 
100 sztuk 

    

26. 
Pojniki z dziubkiem do ustnego podawania 
płynów dla obłożnie chorych pacjentów o poj. 
200-300 ml ze szczelną pokrywą. 

 
20 sztuka 

    

27. 

Dren brzuszny silikonowany lub silikonowy        
z otworami bocznymi (od 5-10 otworów), 
jałowy o średnicy od CH 21 do CH 39 
(zamawiane w zależności od potrzeb)  dł. 400-
500mm. 

 

20 sztuk 

    

28. 

Worek na wymiociny, wykonany z PCV klasy 
medycznej, z podziałką od 50 do 1000ml. 
Wyposażony w zastawki antyrefluksyjne 
uniemożliwiające wydostanie się zapachu               
i treści. 

 

100 sztuk 

    

29. 
Koreczek do kaniul Combi Stopper, do męskich                   
i żeńskich połączeń luer lock, nakrętka luer lock. 

 
200 sztuk 

    

30. 

Cewnik do odsysania prosty, sterylny w 
rozmiarach: 
- od CH 6 do CH 10 – o długości: 40-60cm 
- od CH 12 do CH 20 – o długości: 50-60cm 
 (pełna rozmiarówka, zamawiane w zależności 
od potrzeb) 

 

4 000 sztuk 

    

31. 

Zgłębnik żołądkowy, sterylny w rozmiarach od 
14F do 20F (pełna rozmiarówka, zamawiane                   
w zależności od potrzeb), o długości od 800 mm 
do 1000mm 

 

100 sztuk 

    

32. 

Cewnik Foley  dwudrożny silikonowany                      
w rozmiarach: 
-  od 06F do 10F z prowadnikiem 
- od 12F do 30F bez prowadnika 
sterylny, z balonem, zaworem Luer,  (pełna 
rozmiarówka, zamawiane w zależności od 
potrzeb) 

 

500 sztuk 
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33. 

Cewnik Foley  trójdrożny silikonowany bez 
prowadnika, sterylny, z balonem, zaworem 
Luer, w rozmiarach  od 16F do 24F (pełna 
rozmiarówka, zamawiane w zależności od 
potrzeb) 

 

10 sztuk 

    

 RAZEM  
 

  

 
 
 
Cena całkowita oferty netto:                     ….......................................................................................................       
 
Słownie: cena całkowita oferty netto:       ….......................................................................................................  
 
Kwota podatku VAT:                                   ….......................................................................................................    
 
Słownie: kwota podatku VAT:                   ….......................................................................................................  
 
Cena całkowita oferty brutto:                   ….......................................................................................................    
 
Słownie: cena całkowita oferty brutto:     ….......................................................................................................                  
 
 
 
 
 
 …….............................                                                                                                    ……..................................................................................... 

             / miejscowość ,data /                                                                                                        /pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie, 
                                                                                                                                                     uprawnionej / uprawnionych do występowania w obrocie                    

                                                                                                                                                     prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń                                                                    

                                                                                                                                                     woli w jego imieniu/ 


