
L.p. Przedmiot zamówienia
Nazwa handlowa, 

kod, producent

Cena 

jednostko

wa netto

Ilość Jednostka Wartość netto
Stawka 

VAT [%]
Wartość brutto

1

Jednorazowa maska chirurgiczna 3-warstwowa pełnobarierowa wiązana na

troki, wykonana z wysokiej jakości włókniny niepowodujących podrażnień

skóry, pakowana w kartonik max 50 szt. co gwarantuje higieniczne

przechowywanie i łatwe wyjmowanie, kolor zielony

15000 op.

2

Jednorazowa maska chirurgiczna 3-warstwowa pełnobarierowa mocowana na

gumki, wykonana z wysokiej jakości włókniny niepowodujących podrażnień

skóry, pakowana w kartonik max 50 szt. co gwarantuje higieniczne

przechowywanie i łatwe wyjmowanie, kolor zielony

21000 op.

3

Jednorazowy czepek chirurgiczny wykonany w całości chłonnej i przewiewnej

włókniny perforowanej, wiązany na troki, wzdłużna część przednia z

możliwością wywinięcia, pakowany w kartonik w formie podajnika po max 100

szt., kolor zielony

6000 op.

4

Jednorazowy włókninowy czepek chirurgiczny w kształcie beretu, ściągnięty,

lekką nie uciskającą gumką, pakowany w kartonik w formie podajnika po max

100 szt.

23000 op.

5

Jednorazowy włókninowy czepek chirurgiczny wiązany na troki w kształcie

furażerki męskiej zielony z białą lamówką, pakowany w kartonik w formie

podajnika po max 100 szt.

1300 op.

6

Jednorazowy fartuch chirurgiczny nieprzemakalny, wykonany z mocnego

laminatu PP+folia PE stganowiący barierę dla cząstek o dobrej

przepuszczalności powietrza, wiązany z tyłu na troki , rękawy wykończone

elastycznymi poliestrowymi mankietami, posiadający przedłużone poły do

zakładania na plecach, nie toksyczny, nie pylący, kolor zielony, rozmiar L, XL

800 szt.

7
Jednorazowy fartuch flizelinowy, długi rękaw z mankietem materiałowym o

szerokości od 3-5 cm w kolorze zielonym  
15000 szt.

8
Uniwersalny fartuch wykonany z cienkiej i mocnej folii o wymiarach 81x140

cm, pakowany po 100 szt.
11000 op.

Załącznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna - Pakiet nr 26

RAZEM

1. poz. 1,2 maski ochronna 3-warstwowe muszą być medyczne (nie przemysłowe).

2. czepki chirurgiczne medyczne (nie przemysłowe), nie kuchenne z średnio grubej włókniny oddychające.

Dla niniejszej części zamówienia do oferty Wykonawcy próbki do oceny technicznej. Próbki nie będą zwracane.


