SPZOZ/P.N./19/2011

Załącznik nr 1 do SIWZ

..................................., dnia................2011r.

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY
Niniejszym oświadczamy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

Dostawy rękawic jednorazowych.
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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Oferujemy wykonanie zamówienia za:
Wartość oferty netto:
(słownie:

................................ zł

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

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

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

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

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

.............................................................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej)
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KALKULACJA CENOWA
Dostawy rękawic jednorazowych
L.p
.

Wyszczególnienie

Roczne
zapotrzebowanie

1

2

3

1.

Rękawice
chirurgiczne,
sterylne,
lateksowe,
bezpudrowe, chlorowane z rolowanym mankietem,
rozmiar i nazwa producenta na każdej rękawicy,
zgodność z normami EN455:1-4, grubość palca
0,23mm, grubość dłoni 0,20mm, grubość mankietu
0,18mm, rozciągliwość przed starzeniem 800%, po
starzeniu 760%, wytrzymałość na rozerwanie min. 17
N, nr 7
(50 par w opakowaniu)
Rękawice
chirurgiczne,
sterylne,
lateksowe,
bezpudrowe, chlorowane z rolowanym mankietem,
rozmiar i nazwa producenta na każdej rękawicy,
zgodność z normami EN455:1-4, grubość palca
0,23mm, grubość dłoni 0,20mm, grubość mankietu
0,18mm, rozciągliwość przed starzeniem 800%, po
starzeniu 760%, wytrzymałość na rozerwanie min. 17
N, nr 8
(50 par w opakowaniu)
Rękawice mikrochirurgiczne, bezpudrowe, obustronnie
polimerowane z rolowanym mankietem, brązowe,
rozmiar i nazwa producenta na każdej rękawicy,
zgodność z normami EN455:1-4, grubość palca
0,17mm, grubość dłoni 0,16mm, grubość mankietu
0,14mm, rozciągliwość przed starzeniem 860%, po
starzeniu 810%, wytrzymałość na rozerwanie min. 14

150 op.

2.

3.

Cena
Razem netto Stawka
jednostkowa (pozycja 3 x podatku
pozycja 4) VAT w %
netto
4

5

6

Razem
VAT

Razem
brutto
(pozycja 5 +
pozycja 7)

7

8

100 op.

10 op.
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4.

5.

6.

7.

N, nr 7
(50 par w opakowaniu)
Rękawice mikrochirurgiczne, bezpudrowe, obustronnie
polimerowane z rolowanym mankietem, brązowe,
rozmiar i nazwa producenta na każdej rękawicy,
zgodność z normami EN455:1-4, grubość palca
0,17mm, grubość dłoni 0,16mm, grubość mankietu
0,14mm, rozciągliwość przed starzeniem 860%, po
starzeniu 810%, wytrzymałość na rozerwanie min. 14
N, nr 8
(50 par w opakowaniu)
Rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, ortopedyczne,
obustronnie polimerowane z rolowanym mankietem,
brązowe, rozmiar i nazwa producenta na każdej
rękawicy, zgodność z normami EN455:1-4, grubość
palca 0,33mm, grubość dłoni 0,30mm, grubość
mankietu 0,23mm, rozciągliwość przed starzeniem
820%, po starzeniu 810%, wytrzymałość na
rozerwanie min. 24 N, nr 7
(40 par w opakowaniu)
Rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, ortopedyczne,
obustronnie polimerowane z rolowanym mankietem,
brązowe, rozmiar i nazwa producenta na każdej
rękawicy, zgodność z normami EN455:1-4, grubość
palca 0,33mm, grubość dłoni 0,30mm, grubość
mankietu 0,23mm, rozciągliwość przed starzeniem
820%, po starzeniu 810%, wytrzymałość na
rozerwanie min. 24 N, nr 8
(40 par w opakowaniu)
Rękawice chirurgiczne neoprenowe, syntetyczne,
bezlateksowe, bezpudrowe, obustronnie polimerowane
z rolowanym mankietem, rozmiar i nazwa producenta
na każdej rękawicy, zgodność z normami EN455:1-4,
grubość palca 0,23mm, grubość dłoni 0,20mm, grubość
mankietu 0,18mm, rozciągliwość przed starzeniem
1030%, po starzeniu 900%, wytrzymałość na
rozerwanie min. 13 N, nr 7

10 op.

5 op.

5 op.

50 op.
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(50 par w opakowaniu)
Rękawice chirurgiczne neoprenowe, syntetyczne,
bezlateksowe, bezpudrowe, obustronnie polimerowane
z rolowanym mankietem, rozmiar i nazwa producenta
na każdej rękawicy, zgodność z normami EN455:1-4,
grubość palca 0,23mm, grubość dłoni 0,20mm, grubość
mankietu 0,18mm, rozciągliwość przed starzeniem
1030%, po starzeniu 900%, wytrzymałość na
rozerwanie min. 13 N, nr 8
(50 par w opakowaniu)
9. Rękawice
chirurgiczne
lateksowe,
bezpudrowe,
obustronnie polimerowane z rolowanym mankietem,
wewnętrzna warstwa aloesowa, rozmiar i nazwa
producenta na każdej rękawicy, zgodność z normami
EN455:1-4, grubość palca 0,17mm, grubość dłoni
0,16mm, grubość mankietu 0,15mm, rozciągliwość
przed starzeniem 870%, po starzeniu 780%,
wytrzymałość na rozerwanie min. 12 N, nr 7
(50 par w opakowaniu)
10. Rękawice
chirurgiczne
lateksowe,
bezpudrowe,
obustronnie polimerowane z rolowanym mankietem,
wewnętrzna warstwa aloesowa, rozmiar i nazwa
producenta na każdej rękawicy, zgodność z normami
EN455:1-4, grubość palca 0,17mm, grubość dłoni
0,16mm, grubość mankietu 0,15mm, rozciągliwość
przed starzeniem 870%, po starzeniu 780%,
wytrzymałość na rozerwanie min. 12 N, nr 8
(50 par w opakowaniu)
11. Rękawice
chirurgiczne
sterylne
z
rolowanym
mankietem, pudrowane, z lateksu naturalnego,
sterylizowane promieniami gamma, grubość palca 0,48
mm, dłoń 0,44 mm, mankiet 0,40 mm, siła zrywająca w
niutonach przed starzeniem 0,17, a po 0,15 AQL 1,5 nr
6
(50 par w opakowaniu)
12. Rękawice
chirurgiczne
sterylne
z
rolowanym
mankietem,
pudrowane, z lateksu naturalnego,

8.

50 op.

10 op.

10 op.

8 op.

100 op.

5

SPZOZ/P.N./19/2011

13.

14.

15.

16.

17.

sterylizowane promieniami gamma, grubość palca 0,48
mm, dłoń 0,44 mm, mankiet 0,40 mm, siła zrywająca w
niutonach przed starzeniem 0,17, a po 0,15 AQL 1,5 nr
7
(50 par w opakowaniu)
Rękawice
chirurgiczne
sterylne
z
rolowanym
mankietem, pudrowane, z lateksu naturalnego,
sterylizowane promieniami gamma, grubość palca 0,48
mm, dłoń 0,44 mm, mankiet 0,40 mm, siła zrywająca w
niutonach przed starzeniem 0,17, a po 0,15 AQL 1,5 nr
7,5
(50 par w opakowaniu)
Rękawice
chirurgiczne
sterylne
z
rolowanym
mankietem, pudrowane, z lateksu naturalnego,
sterylizowane promieniami gamma, grubość palca 0,48
mm, dłoń 0,44 mm, mankiet 0,40 mm, siła zrywająca
w niutonach przed starzeniem 0,17, a po 0,15 AQL 1,5
nr 8
(50 par w opakowaniu)
Rękawice chirurgiczne sterylne z rolowanym
mankietem, pudrowane, z lateksu naturalnego,
sterylizowane promieniami gamma, grubość palca 0,48
mm, dłoń 0,44 mm, mankiet 0,40 mm, siła zrywająca w
niutonach przed starzeniem 0,17, a po 0,15 AQL 1,5 nr
9
(50 par w opakowaniu)
Rękawice diagnostyczne lateksowe, lekko pudrowane
skrobią kukurydzianą, z warstwą
antypoślizgową,
siateczkową o przekątnej oczek 2-3mm i barwie innej
niż naturalny lateks; warstwa antypoślizgowa min. na
opuszkach palców i wewnętrznej powierzchni dłoni,
min. AQL 1,5 z mankietem rolowanym rozmiar XS
(100 szt. w opakowaniu)
Rękawice diagnostyczne lateksowe, lekko pudrowane
skrobią kukurydzianą z warstwą antypoślizgową,
siateczkową o przekątnej oczek 2-3mm i barwie innej
niż naturalny lateks ; warstwa antypoślizgowa min. na

30 op.

100 op.

20 op.

200 op.

2500 op.

6

SPZOZ/P.N./19/2011

18.

19.

20.

21.
22.

23.

opuszkach palców i wewnętrznej powierzchni dłoni,
min. AQL 1,5 z mankietem rolowanym rozmiar S
(100 szt. w opakowaniu)
Rękawice diagnostyczne lateksowe, lekko pudrowane
skrobią kukurydzianą z warstwą antypoślizgową,
siateczkową o przekątnej oczek 2-3mm i barwie innej
niż naturalny lateks; warstwa antypoślizgowa min. na
opuszkach palców i wewnętrznej powierzchni dłoni,
min. AQL 1,5 z mankietem rolowanym rozmiar M
(100 szt. w opakowaniu)
Rękawice diagnostyczne lateksowe, lekko pudrowane
skrobią kukurydzianą z warstwą antypoślizgową,
siateczkową o przekątnej oczek 2-3mm i barwie innej
niż naturalny lateks; warstwa antypoślizgowa min. na
opuszkach palców i wewnętrznej powierzchni dłoni,
min. AQL 1,5 z mankietem rolowanym rozmiar L
(100 szt. w opakowaniu)
Rękawice diagnostyczne lateksowe, lekko pudrowane
skrobią kukurydzianą z warstwą antypoślizgową ,
siateczkową o przekątnej oczek 2-3mm i barwie innej
niż naturalny lateks; warstwa antypoślizgowa min. na
opuszkach palców i wewnętrznej powierzchni dłoni,
min. AQL 1,5 z mankietem rolowanym rozmiar XL
(100 szt. w opakowaniu)
Rękawice foliowe
(100 szt. w opakowaniu)
Rękawice winylowe pudrowe i bezpudrowe, dł.
minimum 240mm, w kolorze naturalnym i niebieskim, z
mankietem rolowanym, rozmiar XS
(100 szt. w opakowaniu)
Rękawice winylowe pudrowe i bezpudrowe, dł.
minimum 240mm, w kolorze naturalnym i niebieskim, z
mankietem rolowanym, rozmiar S
(100 szt. w opakowaniu)
Rękawice winylowe pudrowe i bezpudrowe, dł.
minimum 240mm, w kolorze naturalnym i niebieskim, z
mankietem rolowanym, rozmiar M

3000 op.

500 op.

300 op.

100 op.
200 op.

2500 op.

3500 op.
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(100 szt. w opakowaniu)
winylowe pudrowe i bezpudrowe, dł.
minimum 240mm, w kolorze naturalnym i niebieskim, z
mankietem rolowanym, rozmiar L
(100 szt. w opakowaniu)
25. Rękawice winylowe pudrowe i bezpudrowe, dł.
minimum 240mm, w kolorze naturalnym i niebieskim, z
mankietem rolowanym, rozmiar XL
(100 szt. w opakowaniu)
26. Rękawice medyczne wzmocnione, podwyższonego
ryzyka, szczególnie polecane w przypadku kontaktów
ze
skażonymi
substancjami
biologicznymi,
w
ratownictwie
medycznym,
bezpudrowe,
mikrochropowata powierzchnia, kolor naturalny i
niebieski, grubość ścianki na palcu 0,4mm, dłoń 0,3,
długość 292 – 295mm. Siła rozciągania podana MPA,
przed starzeniem 29 , po starzeniu 26, wydłużenie w
procentach przed starzeniem 900, po starzeniu 860,
siła zrywająca w niutonach przed starzeniem 28, po
starzeniu 23
(50 szt. w opakowaniu)

24. Rękawice

500 op.

500 op.

50 op.

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