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PAKIET NR 1    

Lp. Nazwa sprzętu 
Ilość 
sztuk 

Cena 
jednostkowa 

netto 

Stawka VAT 
Łączna wartość 

netto 
Łączna wartość 

brutto 
Próbki 

Producent nr 
katalogowy / 

1 

Rękawiczki diagnostyczne nitrylowe, teksturowana 
powierzchnia na min końcówkach palców, AQL≤1,5, 
możliwość noszenia na prawej i lewej dłoni, mankiet 
zakończony pogrubionym brzegiem lub rolowany 

zapobiegający samo zwijaniu się, długość min. 240 

mm, o obniżonej grubości ≤ 0,14 mm,. 
Zarejestrowane jako wyrób medyczny kl. I i środek 
ochrony osobistej kategorii III, (przebadane pod 
kątem PN-EN 420, PN-EN 374-2, PN-EN 374-3, PN-EN 
388). Rękawice powinny spełniać normy PN-EN 455, 
PN-EN 420 - potwierdzenie protokołem badań z 

laboratorium producenta. Rękawice powinny spełniać 
normę PN-EN 374, potwierdzone certyfikatem typu 
WE, wydanym przez jednostkę niezależną. Odporne co 
najmniej na 10 substancji chemicznych na poziomie 

min. 6, przebadane wg. normy PN-EN 374-3. Odporne 
na przenikanie wirusów zgodnie z ASTMF 1671, 
potwierdzone certyfikatem z jednostki niezależnej. W 

rozmiarach XS, S, M, L, XL. Opakowanie rękawic 
powinno mieć kodowany kolorystycznie rozmiar oraz 
podwójne oznaczenie rozmiaru. Op. a’100szt. 

750000     Tak  

 
RAZEM 

 
--------- -------------- ----------   -------- ------------- 

 
 
(Do oceny jakości wymagane próbki po 1 oryginalnym opakowaniu rozmiaru S, M, L) 

 
 
………………………………………………. 

data i podpis Wykonawcy 
 
 
 
 
 
 



PAKIET NR 2 

 

Lp Nazwa sprzętu 
Ilość 
sztuk 

Cena 
jednostkow

a  netto 
Stawka VAT 

Łączna wartość 
netto 

Łączna wartość 
brutto 

Próbki 
Producent/ nr 
katalogowy 

1 

Maski chirurgiczne 3-warstwowe o rozmiarze 17,5 x 
9,5 cm z wkładką modelującą na nos,, wiązane na 
troki, niejałowe, zgodne z wymaganiami normy PN-EN 
14683 dla wymagań użytkowania typu II, minimalny 
stopień filtracji BFE 98% aerozoli biologicznych. 

10000 

      

2 

Maski chirurgiczne 3-warstwowe o rozmiarze 17,5 x 

9,5 cm z wkładką modelującą na nos, mocowane na 
elastyczne gumki, niejałowe, zgodne z wymaganiami 
normy PN-EN 14683 dla wymagań użytkowania typu 
II, minimalny stopień filtracji BFE 98% aerozoli 
biologicznych. 

20000 

      

3 

Czepki chirurgiczne w formie beretu ściągane lekko 
elastyczną taśmą, wykonane z perforowanej włókniny 
polipropylenowej o gramaturze min 25g/m2. Średnica 
ok. 53 cm, w opakowaniu 100szt. kolor niebieski lub 
zielony. 

7000 

    

Tak  
1 szt. 

 

4 

Czepki chirurgiczne typu „ furażerka” wiązane na 

troki. Głęboki po wywinięciu, część przednia tworzy 
dodatkową warstwę chłonną. Wykonane z 
perforowanej włókniny polipropylenowej o gramaturze 
min 25g/m2. W opakowaniu 100szt. kolor niebieski 
lub zielony 

6000 

    

Tak  
1 szt 

 

5 
Fartuch ochronny z włókniny polipropylenowej o 

gramaturze min. 17g/m2 zgodne z normą PN-EN 1773 
15000 
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