
Załącznik Nr 8 
Formularz asortymentowo – cenowy/Opis przedmiotu zamówienia 
 
MATERIAŁY OPATRUNKOWE 

Lp. Opis materiału opatrunkowego 
Nazwa handlowa Producent                                  

Nr katalogowy 
J.M. 

Ilość 
zamawi

ana 

Cena 
jednostkowa 

netto 
Łączna wartość netto Stawka VAT Łączna wartość brutto 

1. 
Serweta operacyjna z gazy 17-nitkowej, 4-
warstwowa z nitką z kontrastem RTG, 45 
x70 cm, jałowa, pakowana po 1 sztuce 

  
op 450        

2. 
Serweta operacyjna z gazy 17-nitkowej, 4-
warstwowa z nitką z kontrastem RTG, 45 
x70 cm, jałowa, pakowane po 3 sztuki 

  
op 500        

3. 
Serweta operacyjna z gazy 17-nitkowej, 4-
warstwowa z nitką z kontrastem RTG, 45 
x70 cm, jałowa, pakowane po 5 sztuk. 

 
op  400     

4. 
Kompresy z gazy 17-nitkowej, 12-
warstwowe 10X10CM, przewiązane po 10 
sztuk, jałowe, pakowane 4 X10 sztuk 

  
op 1000        

5. 
Kompresy z gazy 17-nitkowej, 12-
warstwowe 10X10CM, przewiązane po 10 
sztuk, jałowe, pakowane 2 X10 sztuk 

  
op 1200        

     6. 
Tupfery fasolki, wykonane z gazy 
bawełnianej 17-nitkowej 15 X15cm, jałowe, 
pakowane po 6 szt. 

 

op 600       

7. 
Seton wykonany z gazy bawełnianej,  
4-warstwowej, jałowy 2 X 100 CM 
 

 

szt. 200     

8. 
Seton wykonany z gazy bawełnianej,  
4-warstwowej, jałowy 2 X 200 CM 
 

 

szt 120     

9. 

Opatrunek oczny 5 X 6CM wykonany z 
gazy 17N o wykroju 18 X18CM z 
podwiniętymi brzegami, z  
dwuwarstwowym wkładem chłonnym z 
waty bawełnianej, pakowany pojedynczo, 
w opakowaniu typu blister 

 

szt 1000     

10. 

Opatrunek oczny 5 X 6CM wykonany z 
gazy 17N o wykroju 18 X18CM z 
podwiniętymi brzegami, z  
jednowarstwowym wkładem chłonnym z 
waty bawełnianej, pakowany pojedynczo, 
w opakowaniu typu blister 

 

szt 200     



 
Razem: 

 
   

 
 
Wymagania:  
Pozycje: 1-5 opakowanie papierowo-foliowe musi być dodatkowo wyposażone w dwa odcinki samoprzylepnej etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji szpitalnej. Etykieta musi zawierać 
informacje dotyczące LOT lub seria, indeks identyfikacji i datę ważności sterylizacji. Metoda sterylizacji para wodna. 
 
Pozycja 6 opakowanie papierowo-foliowe typu blister. Etykieta musi zawierać informacje dotyczące LOT lub seria, indeks identyfikacji i datę ważności sterylizacji. Metoda sterylizacji para wodna. 

 
 
 
 
 

……………………………………………………….  
                                                                                                                                                                                                             data i podpis Wykonawcy 


