Załącznik nr 1

Formularz cenowy na dostawę dostawę środków ochrony osobistej
Pakiet nr 1

LP.

NAZWA I OPIS ARTYKUŁU

Ilość

Jedn. m.

1.

Półmaska filtrująca typu HEPA FFP3

200

szt.

Wymagania i parametry
1.

Wyrób medyczny jednorazowy,

2.

Środek ochrony indywidualnej,

3.

Pakowany indywidualnie w foliowe opakowanie,

4.

Niejałowy,

5.

Z dwiema tasiemkami,

6.

Zapewniająca skuteczność filtracji bakteryjnej ≥98%,

7.

Z osłoniętym zaworem wydechowym do ochrony użytkowników przed zanieczyszczeniami,
cząstkami stałymi, nielotnymi cząstkami ciekłymi i aerozolami,

8.

Składana 3-panelowa konstrukcja półmaski z profilowaną częścią nosową,

9.
10.
11.

Cena jednostkowa
netto za szt.

Wartość netto
(cena jedn. netto za szt.. x
ilość)

Stawka podatku
VAT (%)

Uzupełnia Wykonawca Wpisać "Tak" jeśli oferowany artykuł spełnia wymagania lub
"Nie" jeśli nie spełnia *

Szczelność dopasowania - usztywniacz umożliwiający modelowanie na nosie oraz patka
podbródkową poprawiająca dopasowanie się do twarzy,
Posiadająca miękką piankę nosową i gładką wewnętrzną wyściółkę zapewniającą komfort
dla twarzy,
Deklaracja zgodności Uni Europejskiej - CE

Miejscowość i data

* W przypadku wpisania "NIE" lub nie uzupełnieniu rubryki
oferta Wykonawcy zostanie odrzucona

Wartość brutto
(Wartość netto + VAT)

Czytelny podpis lub podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej do
składania Oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 1

Formularz cenowy na dostawę dostawę środków ochrony osobistej
Pakiet nr 2

LP.

NAZWA I OPIS ARTYKUŁU

Ilość

Jedn. m.

1.

Przyłbica ochronna

750

szt.

Wymagania i parametry
1.

Tarcza ochronna zapewniająca zakrywacie nosa i ust do wielokrotnego użytku,

2.

Minimalny wymiar tarczy przyłbicy 370 mm szer x 200 mm wys.,

3.

Dwa pokrętła mocujące,

4.

Taśma elastyczna,

5.

Pasek przytrzymujący z pianką,

6.

Tarcza ochronna przyłbicy z folią ochronną do usunięcia z dwóch stron szybki,

7.

Przyłbica przezroczytsa bezbarwna o bardzo wysokiej przejrzystości do 90%,

8.

Rozmiar uniwersalny, dostosowywany do kształtu głowy za pomocą taśmy elastycznej,

9.

Deklaracja zgodności Uni Europejskiej - CE

Cena jednostkowa
netto za szt.

Wartość netto
(cena jedn. netto za szt.. x
ilość)

Stawka podatku
VAT (%)

Uzupełnia Wykonawca Wpisać "Tak" jeśli oferowany artykuł spełnia wymagania lub
"Nie" jeśli nie spełnia *

Miejscowość i data

* W przypadku wpisania "NIE" lub nie uzupełnieniu rubryki
oferta Wykonawcy zostanie odrzucona

Wartość brutto
(Wartość netto + VAT)

Czytelny podpis lub podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej do
składania Oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 1

Formularz cenowy na dostawę dostawę środków ochrony osobistej
Pakiet nr 3
LP.

NAZWA I OPIS ARTYKUŁU

Ilość

Jedn. m.

1.

Jednorazowe rękawice diagnostyczne i ochronne, nitrylowe,
niesterylne, długość min. 240 mm, rozmiary M, L, XL

430 000

szt.

Ilość
opakowań

Wymagania i parametry
1.

Rękawice diagnostyczne i ochronne nitrylowe niesterylne rozmiary M, L, XL,

2.

Równomiernie rolowany brzeg, teksturowane lub mikroteksturowane na końcach palców lub na całej
powierzchni, uniwersalna pasujące na prawą i lewa dłoń,

3.

Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny klasa I zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych i Dyrektywą
93/42/EWG ,

4.

Produkt zarejestrowany jako środek ochrony indywidualnej kategorii III zgodnie z Dyrektywą 89/686/EEC /
Rozporządzeniem (UE) 2016/425,

5.

Zgodność z normami EN455-1, 2, 3, 4, EN374-1, 2, 3 (dopuszcza się wyłączenie punktu 5.3.2); EN -420, ASTM
F1671; ( zamiast EN 374-3 i ASTM F 1671 dopuszcza się zgodność z EN 16523-1 i EN 374-5 ),

6.

Opakowanie jednostkowe rękawic fabrycznie oznakowane w min. takie informacje jak: nazwa własna,
zdefiniowane przeznaczenie wyrobu, opisany rozmiar, oznakowanie CE , nazwa i adres producenta, data
produkcji, data ważności i nr serii, poziom AQL, piktrogramy,

7.

Deklaracja zgodności Uni Europejskiej - CE

Cena jednostkowa
netto za op.

Wartość netto
(cena jedn. netto za op. x
ilość)

Stawka podatku
VAT (%)

Uzupełnia Wykonawca Wpisać "Tak" jeśli oferowany artykuł spełnia wymagania lub
"Nie" jeśli nie spełnia *

Miejscowość i data

* W przypadku wpisania "NIE" lub nie uzupełnieniu rubryki
oferta Wykonawcy zostanie odrzucona

Wartość brutto
(Wartość netto + VAT)

Czytelny podpis lub podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej do
składania Oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 1

Formularz cenowy na dostawę dostawę środków ochrony osobistej
Pakiet nr 4
LP.

NAZWA I OPIS ARTYKUŁU

Ilość

Jedn. m.

1.

Jednorazowe rękawice diagnostyczne i ochronne, nitrylowe,
niesterylne, długość min. 240 mm, rozmiary M, L, XL

100 000

szt.

Ilość
opakowań

Wymagania i parametry
1.

Rękawice diagnostyczne i ochronne nitrylowe niesterylne rozmiary M, L, XL,

2.

Równomiernie rolowany brzeg, teksturowane lub mikroteksturowane na końcach palców lub na całej
powierzchni, uniwersalna pasujące na prawą i lewa dłoń,

3.

Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny klasa I zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych i Dyrektywą
93/42/EWG ,

4.

Produkt zarejestrowany jako środek ochrony indywidualnej kategorii III zgodnie z Dyrektywą 89/686/EEC /
Rozporządzeniem (UE) 2016/425,

5.

Zgodność z normami EN455-1, 2, 3, 4, EN374-1, 2, 3 (dopuszcza się wyłączenie punktu 5.3.2); EN -420, ASTM
F1671; ( zamiast EN 374-3 i ASTM F 1671 dopuszcza się zgodność z EN 16523-1 i EN 374-5 ),

6.

Opakowanie jednostkowe rękawic fabrycznie oznakowane w min. takie informacje jak: nazwa własna,
zdefiniowane przeznaczenie wyrobu, opisany rozmiar, oznakowanie CE , nazwa i adres producenta, data
produkcji, data ważności i nr serii, poziom AQL, piktrogramy,

7.

Deklaracja zgodności Uni Europejskiej - CE

Cena jednostkowa
netto za op.

Wartość netto
(cena jedn. netto za op. x
ilość)

Stawka podatku
VAT (%)

Uzupełnia Wykonawca Wpisać "Tak" jeśli oferowany artykuł spełnia wymagania lub
"Nie" jeśli nie spełnia *

Miejscowość i data

* W przypadku wpisania "NIE" lub nie uzupełnieniu rubryki
oferta Wykonawcy zostanie odrzucona

Wartość brutto
(Wartość netto + VAT)

Czytelny podpis lub podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej do
składania Oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 1

Formularz cenowy na dostawę dostawę środków ochrony osobistej
Pakiet nr 5
LP.

NAZWA I OPIS ARTYKUŁU

Ilość

Jedn. m.

1.

Komplet pościeli z włókniny komplet 3-elementowy: prześcieradło
(150 x 210 cm), poszwa na kołdrę (160 x 210 cm), poszewka na
poduszkę (70 x 80 cm)

225

szt.

Wymagania i parametry
1.

Wykonany z włókniny min. 20g/m2,

2.

Włóknina polipropylenowa o dużej wytrzymałości na rozerwania oraz dużej
przepuszczalności powietrza,

3.

Wyrób jednorazowego użytku,

4.

Wyrób niejałowy,

Cena jednostkowa
netto za szt.

Wartość netto
(cena jedn. netto za szt. x
ilość)

Stawka podatku
VAT (%)

Uzupełnia Wykonawca Wpisać "Tak" jeśli oferowany artykuł spełnia wymaganie lub
"Nie" jeśli nie spełnia *

Miejscowość i data

* W przypadku wpisania "NIE" lub nie uzupełnieniu rubryki
oferta Wykonawcy zostanie odrzucona

Wartość brutto
(Wartość netto + VAT)

Czytelny podpis lub podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej do
składania Oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 1

Formularz cenowy na dostawę dostawę środków ochrony osobistej
Pakiet nr 6
LP.

1.

NAZWA I OPIS ARTYKUŁU

Ilość

Jedn. m.

Gogle ochronne bezbarwne z przezroczystą szybką posiadające
powłokę utwardzającą i zapobiegającą parowaniu. Dopasowujące się
do kształtu twarzy i wykończeniu powierzchni przylgowej z
miękkiego tworzywa. Wyposażone w szeroki, regulowany pasek

200

szt.

Wymagania i parametry

1.
2.

Cena jednostkowa
netto za opakowanie

Wartość netto
(cena jedn. netto za op. x
ilość)

Stawka podatku
VAT (%)

Uzupełnia Wykonawca Wpisać "Tak" jeśli oferowany artykuł spełnia wymagania lub
"Nie" jeśli nie spełnia *

Spełniają podstawowe wymogi bezpieczeństwa zawarte w Artykule 10 Dyrektywy
Wspólnoty Europejskiej 89/686/EEC,
Deklaracja zgodności Uni Europejskiej - CE

Miejscowość i data

* W przypadku wpisania "NIE" lub nie uzupełnieniu rubryki
oferta Wykonawcy zostanie odrzucona

Wartość brutto
(Wartość netto + VAT)

Czytelny podpis lub podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej do
składania Oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

