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Załącznik  Nr  1 do SIWZ
________________
 Oznaczenie Wykonawcy   

                                                                      Formularz  specyfikacji  cenowej

Część  nr  7 - Worki do sporządzania mieszanin żywieniowych.

L.
p.

Opis wyrobu medycznego, parametry,
cechy szczególne, rodzaj opakowania,

ilość w opakowaniu jednostkowym

j.m. Ilość
Opis i parametry oferowanego 
wyrobu,
Nazwa handlowa ,
Nr referencyjny/ nr katalogowy
Nazwa producenta, ilość w 
opakowaniu

Ilość
opak.

Cena
opak.
netto

Stawka
VAT 
(%)

Cena
jedn.
brutto

( 7 x 8 )

Wartość pozycji
netto 
( 6 x7)

Kwota podatku
VAT

( 10 x  VAT )

Wartość pozycji
brutto 

( 10 + 11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Worek  do sporządzania mieszanin do 

żywienia pozajelitowego bez drenów do 
napełniania, sterylny, wykonany z 
wielowarstwowej folii EVA o 
właściwościach zabezpieczających przed
promieniowaniem UV, bez DEHP, bez 
lateksu, z trzema portami dostępu: 
1)przewód do wstrzyknięć z membraną i 
z kapturkiem ochronnym  2) przewód 
napełniający z klamrą zatrzaskową 
zamknięty koreczkiem LuerLock 
kompatybilny z  stosowanymi w szpitalu 
akcesoriami do bezigłowego dodawania i
przetaczania leków typu Safsite 3) 
uniwersalny korek przewodu 
wprowadzającego z zamknięciem 
ochronnym pasujący do wszystkich 
typów zestawów do przetaczania. Skala 
napełnienia na worku czytelna. Worek 
wyposażony w  uchwyt do bezpiecznego 
transportu i zawieszania napełnionego 
worka. Pakowany pojedynczo, w 
niepylące opakowanie. Pojemność 250 
ml

Szt. 16 800

Worek  do sporządzania mieszanin do 
żywienia pozajelitowego bez drenów do 
napełniania, sterylny, wykonany z 
wielowarstwowej folii EVA o 

4 800
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właściwościach zabezpieczających przed
promieniowaniem UV, bez DEHP, bez 
lateksu, z trzema portami dostępu: 
1)przewód do wstrzyknięć z membraną i 
z kapturkiem ochronnym  2) przewód 
napełniający z klamrą zatrzaskową 
zamknięty koreczkiem LuerLock 
kompatybilny z  stosowanymi w szpitalu 
akcesoriami do bezigłowego dodawania i
przetaczania leków typu Safsite 3) 
uniwersalny korek przewodu 
wprowadzającego z zamknięciem 
ochronnym pasujący do wszystkich 
typów zestawów do przetaczania. Skala 
napełnienia na worku czytelna. Worek 
wyposażony w  uchwyt do bezpiecznego 
transportu i zawieszania napełnionego 
worka. Pakowany pojedynczo, w 
niepylące opakowanie. Pojemność 500  
ml
Worek  do sporządzania mieszanin do 
żywienia pozajelitowego bez drenów do 
napełniania, sterylny, wykonany z 
wielowarstwowej folii EVA o 
właściwościach zabezpieczających przed
promieniowaniem UV, bez DEHP, bez 
lateksu, z trzema portami dostępu: 
1)przewód do wstrzyknięć z membraną i 
z kapturkiem ochronnym  2) przewód 
napełniający z klamrą zatrzaskową 
zamknięty koreczkiem LuerLock 
kompatybilny z  stosowanymi w szpitalu 
akcesoriami do bezigłowego dodawania i
przetaczania leków typu Safsite 3) 
uniwersalny korek przewodu 
wprowadzającego z zamknięciem 
ochronnym pasujący do wszystkich 
typów zestawów do przetaczania. Skala 
napełnienia na worku czytelna. Worek 
wyposażony w  uchwyt do bezpiecznego 
transportu i zawieszania napełnionego 
worka. Pakowany pojedynczo, w 
niepylące opakowanie. Pojemność 1000 

2 400
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ml

_______________ dnia  ______________ 2018 r.                                                                             ______________________________________________
(Nazwisko  i  imię  osoby  upoważnionej  do
reprezentowania   Wykonawcy  oraz podpis ) 
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