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Załącznik nr 2A-5 dla zadania nr 5 
 

 
 
 

SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA   
ZADANIE 5 

 
 
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/sztukę 

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. 

Strzykawka jednorazowego użytku, 

jałowa, typu Luer  z centrycznym 
umocowaniem igły o pojemności 2 ml. 

op., a 100 sztuk                                    

 

140 op. 

 
 

   

2. 

Strzykawka jednorazowego użytku, 
jałowa, typu Luer z mimośrodowym 

umocowaniem igły  o pojemności 5 ml., 

op. a 100 sztuk                                    

 

   220 op. 

    

3. 

Strzykawka jednorazowego użytku, 
jałowa, typu Luer z mimośrodowym 

umocowaniem igły o pojemności 10 ml., 

op. a 100 sztuk                                    

 

100 op. 

    

4. 

Strzykawka jednorazowego użytku, 

jałowa, typu  Luer z mimośrodowym 

umocowaniem igły o pojemności 20 ml. 
,op. a 100 sztuk                                    

 

220 op. 

    

5. 

Strzykawka typu Żaneta z końcówką 

cewnikową, posiadająca podwójne 

uszczelnienie tłoka oraz podwójną skalę 

 

1 800 sztuk 
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pomiarową, wyposażona w dodatkowy 
łącznik redukcyjny Luer, sterylna, 

opakowanie folia-papier,  o pojemności:   

50 / 60 ml.                        

6. 

Strzykawka jednorazowego użytku 

przystosowana do pomp infuzyjnych 

Kwapisz i Medina   
o pojemności: 50 /60  ml bezbarwna, 

posiadająca podwójne uszczelnienie 

tłoka oraz podwójna skalę pomiarową, 
sterylna, opakowanie papier- folia  

 

2 000 sztuk 

    

7. 

Strzykawka jednorazowego użytku 

przystosowana do pomp infuzyjnych 

Kwapisz i Medina o pojemności: 50 /60  
ml bursztynowa, posiadająca podwójne 

uszczelnienie tłoka oraz podwójna skalę 

pomiarową, sterylna, opakowanie 
papier- folia 

 

4 000 sztuk  

    

8. 

Przyrząd do przetaczania płynów 

infuzyjnych / z komorą odpowietrzającą 
o długości minimum 5,9 cm wyposażoną 

w filtr/, jałowy, niepirogenny, 

nietoksyczny, komora kroplowa wolna  
od PVC, typu Luer-Lock, bez igły. Całość 

bez zawartości ftalanów ( informacja na 

opakowaniu jednostkowym ), zacisk 
rolkowy wyposażony w uchwyt na dren 

oraz możliwość zabezpieczenia igły 

biorczej po użyciu, nazwa producenta 
na zaciskaczu, opakowanie 

kolorystyczne folia-papier. 

 

24 000 sztuk 

    

9. 

Przyrząd do przetaczania krwi i 

preparatów krwi/ z komorą 
odpowietrzającą o długości minimum 

5,9 cm wyposażoną w filtr/, jałowy, 

 

3 000 sztuk 
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niepirogenny, nietoksyczny, komora 
kroplowa wolna  od PVC, typu Luer-

Lock, bez łącznika i igły. Całość bez 

zawartości ftalanów ( informacja na 
opakowaniu jednostkowym ), zacisk 

rolkowy wyposażony w uchwyt na dren 

oraz możliwość zabezpieczenia igły 
biorczej po użyciu, nazwa producenta 

na zaciskaczu, opakowanie 

kolorystyczne folia-papier. 

10. 

Przyrząd do bezpiecznego 
przygotowania i pobierania leków                   
i płynów w relacji butelka-strzykawka            
z filtrem bakteryjnym i cząsteczkowym. 

 

3 000 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/ 


