
Formularz ofertowy – dostawa jednorazowego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych 2021-2022

L.p. Nazwa handlowa, dawka, postać, wielkość opakowania
Nazwa handlowa, oferowana

dawka, postać,wielkość
opakowania

Producent j.m. Ilość

Cena jednostkowa Wartość

netto VAT % Brutto
Netto 
(7x8)

VAT zł
Brutto

(11+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Cewniki do podawania tlenu – wąsy tlenowe szt 200

2 Cewnik Foleya nr 18 op 30

3 Cewnik Foleya nr 20 op 30

4 Chusta trójkątna szt 500

5 Dren do tlenu dł. 2m szt 50

6 Elektrody EKG dla dorosłych 50szt/op op 600

7 Elektrody EKG dla dzieci 50 szt/op op 30

8 Filtr oddechowy, elektrostatyczny, bakteryjno-wirusowy, z 
wymiennikiem ciepła i wilgoci, przestrzeń martwa do 53 ml, 
złącza proste 15M/15F-22M, skuteczność filtracji bakteryjnej 
powyżej 99,9999%j i wirucowej powyżej 99,9999%, objętość 
oddechowa 150-1500ml, masa do 30g, opory przepływu max. 
Przy 90l/ min. 42 mmH2O, wydajność nawilżania przy 
VT=500ml – min.36,8mg/l H2O, sterylny, sterylizowany 
etlenkiem etylenu

szt 300

9 Folia stech, szer 10cm szt 20

10 Gaza opart. Jałowa 1m kw. 13N bawełn. szt 1300

11 Igły nr 7 op 22

12 Igły nr 8 op 150

13 Igły nr 9 op 20

14 Igły nr 12 op 100

15 Kaniula dożylna typu bezpiecznego wykonana z poliuretanu, 
korek portu bocznego, wtopione min. 4 paski RTG, filtr 
hydrofobowy w komorze wypływu, komora zabezpieczona 
dodatkowo koreczkiem luer-lock z trzpieniem znajdującym się
poniżej brzegu koreczka, igła po wyjęciu z kaniuli 
automatycznie zabezpieczona metalowym zatrzaskiem, rozm 
18G / 33mm, przepływ 103 ml/min

szt 1500

16 Kaniula dożylna typu bezpiecznego wykonania z poliuretanu, 
korek portu bocznego, wtopione min. 4 paski RTG, filtr 
hydrofobowy w komorze wypływu, komora zabezpieczona 
dodatkowo koreczkiem luer-lock z trzpieniem znajdującym się
poniżej brzegu koreczka, igła po wyjęciu z kaniuli 
automatycznie zabezpieczona metalowym zatrzaskiem, rozm 
20G / 25mm, przepływ 65 ml/min

szt 2700

17 Kaniula dożylna typu bezpiecznego wykonania z poliuretanu, szt 3000



korek portu bocznego, wtopione min. 4 paski RTG, filtr 
hydrofobowy w komorze wypływu, komora zabezpieczona 
dodatkowo koreczkiem luer-lock z trzpieniem znajdującym się
poniżej brzegu koreczka, igła po wyjęciu z kaniuli 
automatycznie zabezpieczona metalowym zatrzaskiem, rozm 
17G / 45mm, przepływ 128 ml/min

18 Kaniula dożylna typu bezpiecznego wykonana z poliuretanu, 
korek portu bocznego, wtopione min. 4 paski RTG, filtr 
hydrofobowy w komorze wypływu, komora zabezpieczona 
dodatkowo koreczkiem luer-lock z trzpieniem znajdującym się
poniżej brzegu koreczka, igła po wyjęciu z kaniuli 
automatycznie zabezpieczona metalowym zatrzaskiem rozm. 
16G, 14G, 22G

szt 600

19 Folia NRC / koc ratunkowy szt 530

20 Kołnierze ratownicze dla dorosłych szt 70

21 Kompresy gaz. niejał. 10cm x 10cm x 100szt., 8w13n z 
podwijanymi brzegami

op 50

22 Kompresy gaz. niejał. 5cm x 5cm x 100szt., 8w13n z 
podwijanymi brzegami

op 500

23 Chusteczki dezynf. Z alkoholem 60x32,5 mm x 100 szt. op 10

24 Łyżki Macintosh 2 szt 15

25 Łyżki Macintosh 3 szt 20

26 Łyżki Macintosh 4 szt 20

27 Podkład foliowy na gumce do noszy karetkowych szt 600

28 Łyżki Miller nr 3 szt 30

29 Łyżki Miller nr 4 szt 20

30 Maska anestetyczna z nadmuchiwanym mankietem nr 0 szt 10

31 Maska anestetyczna z nadmuchiwanym mankietem nr 1 szt 10

32 Maska anestetyczna z nadmuchiwanym mankietem nr 2 szt 10

33 Maska anestetyczna z nadmuchiwanym mankietem nr 3 szt 20

34 Maska anestetyczna z nadmuchiwanym mankietem nr 4 szt 30

35 Maska anestetyczna z nadmuchiwanym mankietem nr 5 szt 30

36 Maski tlenowe z nebulizatorem i drenem dla dorosłych M szt 100

37 Maski tlenowe z nebulizatorem i drenem dla dorosłych L szt 100

38 Maski tlenowe z nebulizatorem i drenem dla dorosłych XL szt 20

39 Maski tlenowe z rezerwuarem dla dorosłych M szt 100

40 Maski tlenowe z rezerwuarem dla dorosłych L szt 100

41 Maski tlenowe z rezerwuarem dla dorosłych XL szt 60



42 Nakłuwacze do pomiaru glikemii op 3

43 Opaska dziana 5cm x 4m szt 120

44 Opaska dziana 10cm x 4m szt 220

45 Opaska dziana 15cm x 4m szt 120

46 Opaska elastyczna z zapinką 12 cm x 4m w miękkim 
opakowaniu (nie kartonik)

op 300

47 Opaska elastyczna z zapinką 15 cm x 4m w miękkim 
opakowaniu (nie kartonik)

op 20

48 Opaska kohezyjna 5cm x 4,5m szt 50

49 Opaska kohezyjna 7,5cm x 4,5m szt 60

50 Opaska kohezyjna 10cm x 4,5m szt 60

51 Opatrunek typu Spongostan 80x50x10 szt 60

52 Opatrunek hemostatyczny Celox 15g szt 5

53 Opatrunek hemostatyczny Celox A aplikator szt 5

54 Opatrunek hemostatyczny Celox gaza szt 5

55 Opatrunek na oparzenia Water-Jel 10x10 szt 5

56 Opatrunek na oparzenia Water-Jel 20x45 szt 5

57 Opatrunek na oparzenia Water-Jel 20x55 szt 15

58 Opatrunek na oparzenia Water-Jel 5x15 szt 5

59 Opatrunek na oparzenia Water-Jel 30x40 (z wycięciami na 
twarz)

szt 10

60 Plaster do mocowania kaniul 5,1cm x 7,6cm, opak. 100szt op 40

61 Podkład z możliwością przenoszenia pacjenta do 150kg, z 
wkładem chłonnym zawierającym superabsorbent, 
umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu w 
rozmiarze 210 x 80cm, (wkład chłonny 200x60) w kolorze 
białym; przyjazny dla skóry, z gładkim wkładem chłonnym, 
pokryty włókniną PP, wzmocniony co umożliwia przenoszenie
pacjenta do 150kg. Chłonność min.1,5litra. Zapewnia trwałe 
zatrzymanie bakterii w tym MRSA, E.Coli; redukuje zapach, 
opak.

szt 30

62 Pojemnik na zużyte igły 0,7 litra płaskie do transportu w 
torbach

szt 500

63 Pojemnik na odpady med. 1 litr szt 100

64 Prześcieradła niejałowe wykonane z włókniny SMS 35g/mkw,
niebieskie 160cm x 200cm

szt 600

65 Przylepiec włókninowy z opatrunkiem z wkładem chłonnym 
6cmx 5m

szt 25

66 Przylepiec na tkaninie 2,5cm x 5m na szpulce z pierścieniem szt 500



zabezpieczającym

67 Przyrząd do przetaczania wlewów kroplowych szt 1000

68 Rękawice chirurgiczne bezpudrowe rozm 7,5 para 20

69 Rękawice chirurgiczne bezpudrowe rozm.8,0 para 20

70 Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe do procedur 
wysokiego ryzyka, mankiet rolowany, AQl1,5; teksturowane 
na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, 
długość min.270 mm, grubość na palcach min. 0,20mm, na 
dłoni min. 0,13mm, na mankiecie, min.0,09mm. Rękawice w 
kategorii III środków ochrony indywidualnej, zgodnie z normą
EN 455 1-4, przebadane na przenikanie substancji 
chemicznych zgodnie z EN 374-3; opakowanie 100 szt. 
Rozmiar M

op 150

71 Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe do procedur 
wysokiego ryzyka, mankiet rolowany, AQl1,5; teksturowane 
na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, 
długość min.270 mm, grubość na palcach min. 0,20mm, na 
dłoni min. 0,13mm, na mankiecie, min.0,09mm. Rękawice w 
kategorii III środków ochrony indywidualnej, zgodnie z normą
EN 455 1-4, przebadane na przenikanie substancji 
chemicznych zgodnie z EN 374-3; opakowanie 100 szt. 
Rozmiar L

op 150

72 Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe do procedur 
wysokiego ryzyka, mankiet rolowany, AQl1,5; teksturowane 
na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, 
długość min.270 mm, grubość na palcach min. 0,20mm, na 
dłoni min. 0,13mm, na mankiecie, min.0,09mm. Rękawice w 
kategorii III środków ochrony indywidualnej, zgodnie z normą
EN 455 1-4, przebadane na przenikanie substancji 
chemicznych zgodnie z EN 374-3; opakowanie 100 szt. 
Rozmiar XL

op 150

73 Rękawice nitrylowe niebieskie S, opak. 100 szt. op 20

74 Rękawice nitrylowe niebieskie M, opak. 100 szt. op 10

75 Rękawice nitrylowe niebieskie L, opak. 100 szt. op 10

76 Rękawice nitrylowe niebieskie XL, opak. 100 szt. op 10

77 Rurka typu LTSD 0 szt 6

78 Rurka typu LTSD 1 szt 6

79 Rurka typu LTSD 2 szt 6

80 Rurka typu LTSD 3 szt 6

81 Rurka typu LTSD 4 szt 30

82 Rurka typu LTSD 5 szt 30

83 Rurka nosowo-gardłowa 6 szt 50

84 Rurka nosowo-gardłowa 7 szt 50



85 Rurka nosowo-gardłowa 8 szt 50

86 Rurka nosowo-gardłowa 9 szt 50

87 Rurka ustno- gradłowa kpl szt 20

88 Siatka opatrunkowa nr 4 (kolano, głowa dziecka) 25mb szt 10

89 Siatka opatrunkowa nr 6 (głowa dziecka, ramię, podudzie, 
kolano)25mb

szt 20

90 Siatka opatrunkowa nr 8 (głowa, udo) 25mb szt 20

91 Uchwyt do rurki intubacyjnej szt 50

92 Staza taktyczna szt 20

93 Strzykawki trzyczęściowe luer 20 ml; 50szt/op op 50

94 Strzykawki trzyczęściowe luer 10 ml; 100szt/op op 50

95 Strzykawki trzyczęściowe luer 2 ml; 100szt/op op 100

96 Strzykawki trzyczęściowe luer 5 ml; 100szt/op op 34

97 Szpatułki drewniane jednorazowe op 20

98 Szyna wyciągowa op 3

99 Strzykawki do pompy infuzyjnej szt 50

100 Worek na wymioty szt 100

101 Quicktrach dla dorosłych szt 1

102 Quicktrach pediatryczny szt 1

103 Rurki do intubacji 2,5; 3,0; 
3,5;4,0;4,5;5,0;5,5;6,0;6,5;7,0;7,5;8,0;8,5;9,0

szt 20

104 Zestaw porodowy w składzie 1x serweta 90x120cm; 2x 
ręcznik chłonny 30cmx30cm,; 3x serweta chłonna dla 
noworodka 75cm x 80cm, 1x podkład wysokochłonny 60cm x
90cm, 1 x fartuch foliowy przedni 80cm x 130cm, 2x 
zaciskach do pępowiny 10x tupfer gazowy 30cm x 30cm

szt 3

Uwagi:
Zamawiający na etapie wyboru oferty najkorzystniejszej zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców do przedstawienia próbek i/lub kart katalogowych wybranych produktów potwierdzających 
spełnianie wszystkich parametrów opisanych w niniejszym formularzu.

……………………………………………… ………………………………………………..
  Miejscowość i data        Podpis Wykonawcy


