SPZOZ/P.N./13/2014

Załącznik nr 1 do SIWZ

..................................., dnia................2014r.

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY

Niniejszym oświadczamy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:
Dostawy materiałów opatrunkowych
ofertę przetargową składa:
..................................................................................................................................................................................................................................

(nazwa wykonawcy/ów)
NIP:

…………………………………

REGON:

…………………………………

Tel.:

…………………………………

Fax:

…………………………………

Składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu / jako partner konsorcjum zarządzanego przez:
..................................................................................................................................................................................................................................

(nazwa lidera)
NIP:

…………………………………

REGON:

…………………………………

Tel.:

…………………………………

Fax:

…………………………………

Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.
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ZADANIE 1- MATERIAŁY OPATRUNKOWE

Oferujemy wykonanie zamówienia za:
Wartość oferty netto:
(słownie:

................................ zł

.........................................................................................................................................................................)

Wartość oferty brutto: ................................ zł
(słownie:

.........................................................................................................................................................................)

w tym podatek VAT, tj. ................................. zł
(słownie:

.........................................................................................................................................................................)

ZADANIE 1-MATERIAŁY OPATRUNKOWE
(dla inwazyjnych wyrobów chirurgicznych do krótkotrwałego użytku wymaga się
klasyfikacji w kl. II A - reguła 7 dla poz.: od 1 do 14 i poz. 24 – do oferty należy załączyć stosowne dokumenty)

Lp.

Wyszczególnienie

1

2

Roczne
Nazwa
zapotrzebo oferowaneg
wanie
o produktu
3

Gaza bawełniana wyjałowiona 0,25
1.
m2 (13 nitek)

2500 szt.

2. Gaza bawełniana wyjałowiona 0,50

5500 szt.

4

Nazwa
producenta
oferowaneg
o produktu

Cena
jednostk
owa
netto

Razem
netto
(3 x 6)

Stawka
Podatku
VAT w %

Razem
VAT

Razem
brutto
(7 + 9)

5

6

7

8

9

10
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m2 (13 nitek)
Gaza bawełniana wyjałowiona 1 m2 (
13nitek )

5000 szt.

Kompresy z gazy bawełnianej,
4. jałowe,z podwiniętymi brzegami, 10
cm x 10 cm x 5szt (8 warstw 17 nitek)
Kompresy z gazy bawełnianej, jałowe,
5. z podwiniętymi brzegami,10 cm x10
cm x 10 szt.(8 warstw 17 nitek)
Kompresy z gazy bawełnianej, jałowe
6. ,z podwiniętymi brzegami, 7,5 cm x
7,5 cm x 40szt. (8 warstw 17 nitek)
Kompresy z gazy bawełnianej,
jałowe,z podwiniętymi brzegami,
7.
7,5cm x 7,5cm x 5 szt.(8 warstw 17
nitek)
Kompresy z gazy bawełnianej, jałowe,
8. z podwiniętymi brzegami, 7,5 cm x
7,5 cm x 10 szt.(8 warstw 17 nitek)
Kompresy z gazy bawełnianej, jałowe,
9. z podwiniętymi brzegami, 7,5 cm x 7,5
cm x 20 szt (8 warstw 17 nitek)
Serwety operacyjne , gazowe, białe,
jałowe z tasiemką i kontrastem RTG,
10.
45cm x 45 cm x 2 szt.(+/-3 cm )(17
nitek 4 warstwy)
Gaza bawełniana higroskopijna mb
11. (17nitek) 90 cm

8500 op.

3.

Kompresy z gazy bawełnianej,
niejałowe, 5cm x 5cm x 100 szt. ,z
12.
podwijanymi brzegami
(8 warstw 17nitek )
Kompresy z gazy bawełnianej,
13.
niejałowe,7,5cm

900 op.

2000 op.

5500 op.

100 op.

800 op.

2000 op.

3000 mb

7500 op.

2000 op.
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x 7,5cm x 100szt, z podwijanymi
brzegami (12warstw 17 nitek )
Kompresy z gazy bawełnianej,
niejałowe 10cm x 10cm x 100 szt (z
14.
podwijanymi brzegami ) (16warstw
17nitek)
Lignina bielona arkusze (wata
15. celulozowa)

600 op.

3000 kg

Wata opatrunkowa bawełniano –
500 op.
16. wiskozowa a 0,5 kg (70% zaw.
bawełny)
Opaska wiskozowa dziana
14000 szt.
17. podtrzymująca, pakowana pojedyńczo
4 m x 10 cm
Opaska wiskozowa dziana
7000 szt.
18. podtrzymująca pakowana pojedyńczo
4 m x 15cm
Opaska elastyczna z zapinką ,
250 szt.
19.
pakowana pojedynczo 5m x 10cm
Opaska elastyczna z zapinką ,
250 szt.
20.
pakowana pojedyńczo 5 m x 15 cm
Siatkowy rękaw opatrunkowy o
10 op.
dużych oczkach i dużej elastyczności
21.
rolka (25 m po rozciągnięciu) na dłoń,
ramię i stopę
Siatkowy rękaw opatrunkowy o
15 op.
dużych oczkach i dużej elastyczności
22.
rolka (25 m po rozciągnięciu) na nogę
i głowę dziecka.
Siatkowy rękaw opatrunkowy o
20 op.
dużych oczkach i dużej elastyczności
23.
(rolka 25 m po rozciągnięciu) na głowę
i tułów dziecka
Serwety operacyjne gazowe białe,
5 000 szt.
24. niejałowe z taśmą radiacyjną 45 cm
x 45 cm( +/- 3 cm) (20 nitek , 4
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warstwy)
Opaska gipsowa chirurgiczna 3 m
25.
x 10 cm (czas wiązania 4-6 min)
Opaska gipsowa chirurgiczna 3 m
26.
x 12 cm (czas wiązania 4-6 min)
Opaska gipsowa chirurgiczna 3 m
27.
x 14 cm (czas wiązania 4-6 min)
Samoprzylepny opatrunek do
mocowania kaniul z miękkiej włókniny
28. przepuszczającej powietrze i parę
wodną, z hipoalergicznym klejem, 6
cm x 8 cm( +/- 1cm)
Plaster na tkaninie 5 m x 1,25 cm
29.
30.
31.
32.

2000 szt.
4000 szt.
40 000 szt.

400 szt.

Plaster na tkaninie 5m x 2,5 cm

700 szt.

Plaster na tkaninie 5m x 5 cm

250 szt.

Plaster na włókninie 5m x 2,5 cm

Przylepiec elastyczny chirurgiczny na
włókninie, hipoalergiczny, 5 cm x 10 m
Przylepiec elastyczny chirurgiczny na
34. włókninie, hipoalergiczny 10 cm x 10
m
Przylepiec elastyczny chirurgiczny na
35. włókninie, hipoalergiczny 15 cm x 10
m
Przezroczysty samoprzylepny
opatrunek z folii poliuretanowej,
36. przeznaczony do opatrywania ran w
warunkach sterylnych 10cm x 14cm
(+/-1 cm)
Samoprzylepny opatrunek na rany
37. pooperacyjne z hydrofobową
mikrosiatką,sterylny,7x5cm(+/- 0,5cm)
33.

2000 szt.

4000 szt.
25 szt.
20 szt.

10 szt.

800 szt.

5000 szt.
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Samoprzylepny opatrunek na rany
pooperacyjne z hydrofobową
38.
mikrosiatką, sterylny, 15x 10 cm(+/- 2
cm)
Samoprzylepny opatrunek na rany
pooperacyjne z hydrofobową
39.
mikrosiatką, sterylny, 20x 10cm(+/-2
cm)
Samoprzylepny opatrunek na rany
40. pooperacyjne z hydrofobową
mikrosiatką, sterylny, 25 x10 cm
Samoprzylepny opatrunek na rany
41. pooperacyjne z hydrofobową
mikrosiatką,sterylny,35x 10 cm
Hipoalergiczny przylepiec zastępujący
42. nici chirurgiczne, łączący i zbliżający
brzegi ran 3mm x 76 mm( +/- 1 mm )
Hipoalergiczny przylepiec zastępujący
nici chirurgiczne, łączący i zbliżający
43.
brzegi ran 6 mm x 101 mm (+/- 1 mm
)
Hipoalergiczny przylepiec zastępujący
nici chirurgiczne, łączący i zbliżający
44.
brzegi ran 6mm x 75 mm( +/- 1 mm
)
Opaska bawełniana tkana pakowana
45.
pojedyńczo 4 m x 10 cm
Opaska z waty syntetycznej – miękka,
dobrze dopasowująca się do podłoża,
przepuszczająca powietrze,
46. odprowadzająca wilgoć, do
zastosowania jako materiał
wyścielający pod opatrunki gipsowe,
podtrzymujące i uciskowe; 6cm x3m
Opaska z waty syntetycznej – miękka,
47. dobrze dopasowująca się do podłoża,
przepuszczająca powietrze,

2400 szt.

1400 szt.

2000 szt.

500 szt.

150 szt.

150 szt.

150 szt.

500 szt.
200szt.

300szt.

SPZOZ/P.N./13/2014

odprowadzająca wilgoć, do
zastosowania jako materiał
wyścielający pod opatrunki gipsowe,
podtrzymujące i uciskowe; 10cm x3m
Opaska z waty syntetycznej – miękka,
dobrze dopasowująca się do podłoża,
przepuszczająca powietrze,
48. odprowadzająca wilgoć, do
zastosowania jako materiał
wyścielający pod opatrunki gipsowe,
podtrzymujące i uciskowe; 15cm x3m

300szt.

RAZEM

X

............................................................................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej)
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ZADANIE 2 – OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE
Oferujemy wykonanie zamówienia za:
Wartość oferty netto:
(słownie:

................................ zł

.........................................................................................................................................................................)

Wartość oferty brutto: ................................ zł
(słownie:

.........................................................................................................................................................................)

w tym podatek VAT, tj. ................................. zł
(słownie:

.........................................................................................................................................................................)
ZADANIE 2 – OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE

Lp.

Wyszczególnienie

1

2

Jałowy opatrunek do aktywnego
oczyszczania ran powierzchownych, z
warstwą chłonną zatrzymującą
drobnoustroje z wydzieliny, pomocny
przy oddzielaniu tkanki martwiczej,od
1.
strony zewnętrznej pokryty
wodoodporną warstwą, (zmiana nie
częściej niż co 24 godz.)- do leczenia
odleżyn,owrzodzeń podudzi, zgorzeli
cukrzycowej, rozm. 7,5 x 7,5 cm

Roczne
zapotrzebo –
wanie

Nazwa
oferowanego
produktu

Nazwa
producenta
oferowanego
produktu

Cena
jednostkowa
netto

Razem netto
(3 x 6)

Stawka
Podatku VAT
w%

Razem VAT

Razem brutto
(7 + 9)

3

4

5

6

7

8

9

10

20 szt.
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2.

3.

4.

5.

Jałowy opatrunek do aktywnego
oczyszczania ran powierzchownych i
głębokich, z warstwą chłonną
zatrzymującą drobnoustroje z
wydzieliny, aktywowany roztworem
Ringera ; pomocny przy oddzielaniu
tkanki martwiczej , od strony
zewnętrznej pokryty wodoodporną
warstwą,( zmiana nie częściej niż co
12 godz.)- do leczenia odleżyn,
owrzodzeń podudzi, zgorzeli
cukrzycowej, rozm.7,5 x7,5 cm
Jałowy opatrunek do zaopatrywania
oraz utrzymywania w stanie
elastycznym ran o dużej powierzchni,
(rany miażdżone,oparzenia po
zabiegach usunięcia paznokcia)z siatki
bawełnianej o dużych oczkach,
impregnowany neutralną maścią, nie
zawierającą składników czynnych i
uczulających,przepuszczający
wydzielinę, rozm. 7,5 x10 cm
Jałowy opatrunek do zaopatrywania
oraz utrzymywania w stanie
elastycznym ran o dużej
powierzchni(rany
miażdżone,oparzenia,)z siatki
bawełnianej o dużych oczkach,
impregnowany neutralną maścią, nie
zawierającą składników czynnych i
uczulających, przepuszczający
wydzielinę, rozm. 10 x 10 cm
Amorficzny , przezroczysty hydrożel do
wprowadzania do ran głębokich i
powierzchniowych o małym wysięku,
oparzeń do stopnia 2b,rozmiękczający
sucha tkankę martwiczą i ułatwiający

20 szt.

30 szt.

50 szt.

10 szt.
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6.

7.

8.

9.

jej usunięcie, opakowanie- strzykawka
z podwójna podziałka 15 g
Kompres z włókien alginianów wapnia
do leczenia ran głębokich ,
szczelinowych, ostrych i przewlekłych
znajdujących się w fazie oczyszczania i
ziarninowania, (odleżyn, zgorzeli
cukrzycowej, owrzodzeń podudzi,
ropni, oparzeń),zapobiegający
wysychaniu rany a przyspieszający
gojenie i ziarninowanie ,drobnoustroje
zatrzymywane są w opatrunku, rozm.
10 x10 cm
Jałowy opatrunek hydrokoloidowy do
leczenia ran z wysiękiem od
umiarkowanego do lekkiego,
wchłaniający drobnoustroje z
wydzieliny i zapobiegający wysychaniu
rany, rozm. 10 x 10 cm
Jałowy opatrunek z folią
samoprzylepną, z pianki
poliuretanowej(wchłaniającej nadmiar
wysięku z rany), z swobodnie
przepuszczającym wysięk hydrożelem
od strony rany,do zaopatrywania ran
trudno gojących się, sączących i
suchych w fazie ziarninowania i
epitelializacji, owrzodzeń podudzi
pochodzenia żylnego, rozm. 12,5 x12,5
cm
Hydroaktywny, miękki, dobrze
wyścielający opatrunek z pianki
poliuretanowej o strukturze porów
umożliwiającą szybką i optymalną
eliminację wysięków , wydzielin z ran
,do zaopatrywania tracheostomii,
rozm.8 x8 cm

20 szt.

10 szt.

10 szt.

10 szt.
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10.

11.

12.

13.

Zestaw opatrunkowy do
podciśnieniowej terapii leczenia ran
umieszczony na tacce w sterylnym
opakowaniu(gotowy do użycia
natychmiast po otwarciu)
zawierającym- piankowy
,mikroporowaty, hipoalergiczny,
elastyczny opatrunek umożliwiający
dostarczanie równomiernego ciśnienia
na powierzchni całej rany, – rozm.18
x12,5 x3,3 cm ; dwuświatłowy dren
(60 cm)wyposażony w miękki
elastyczny port z silikonu i złączkę
dwuświatłową z integralnym
koreczkiem;2 samoprzylepne,
przezroczyste opatrunki z folii
poliuretanowej(20x30 cm) ; zbiornik
na wydzielinę o pojemności 800 ml z
drenem dwuświatłowym dł. 180 cm
Jałowy opatrunek hydrokoloidowy do
zaopatrywania owrzodzeń
odleżynowych okolicy krzyżowej ,
rozm.15 x 18 cm( +/- 3 cm)
Opatrunek jałowy, z cienkiej
hydrofobowej siateczki tiulowej,
impregnowanej neutralną maścią, nie
zawierającą składników czynnych i
uczulających , rozm. 7,5 x 10 cm
Antybakteryjny jałowy opatrunek
zawierający srebro metaliczne, z
hydrofobową siatką poliamidową
impregnowaną maścią z triglicerydów
,rozm. 10x 10cm

40 szt.

90 szt.

10 szt.

140 szt.

RAZEM

X
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............................................................................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

ZADANIE 3 - FOLIA CHIRURGICZNA
Oferujemy wykonanie zamówienia za:
Wartość oferty netto:
(słownie:

................................ zł

.........................................................................................................................................................................)

Wartość oferty brutto: ................................ zł
(słownie:

.........................................................................................................................................................................)

w tym podatek VAT, tj. ................................. zł
(słownie:

.........................................................................................................................................................................)
ZADANIE 3 - FOLIA CHIRURGICZNA

Lp.

Wyszczególnienie

Roczne
zapotrzebo –
wanie

1

2

3

Bakteriobójcza ultracienka jałowa folia
chirurgiczna z jodoformem wykonana z
poliestru , z papierem
zabezpieczającym 56cm x 60 cm(+/- 5
cm)

50 szt

Nazwa
oferowanego
produktu

Nazwa
producenta
oferowanego
produktu

Cena
jednostkowa
netto

Razem netto
(3 x 6)

Stawka
Podatku VAT
w%

Razem VAT

Razem brutto
(7 + 9)

4

5

6

7

8

9

10
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............................................................................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

