
Załącznik nr 5 do SIWZ  PN-62/15/MJ

Strona 1

Formularz cenowy

PAKIET NR 1

Lp Wyszczególnienie Jm Ilość Wartośc netto Wartość brutto
1 Jednorazowe szczoteczki do zębów z odsysaniem szt 500  -         -        

2 Aplikator gąbkowy do jamy ustnej (do czyszczenia i pędzlowania) szt 500  -         -        

3

szt  -         -        

4

szt  -         -        
RAZEM

Wartośćć netto : …………... PLN (słownie złotych : ………………………………………………...  .../100)

Wartośćć brutto : …………... PLN (słownie złotych : ………………………………………………...  .../100)

Uwaga : ilość oferowanego towaru należy zaokrąglić do pełnego rozpoczętego opakowania jednostkowego "w górę"
Do każdej pozycji w pakiecie Zamawiający wymaga po dwa opakowania jednostkowe próbek

Wielkość 
oferowanego 
opakowania 

(w szt.)

ilość 
oferowanych 

opakowań

Cena 
jednostkowa 

netto (za 
opakowanie)

stawka VAT 
(w %)

Myjka do ciała , jednorazowa nasączona środkiem myjacym lub 
innym płynem oczyszczającym i nawilżającym o naturalnym pH lub 
zbliżonym , włókna poliestrowe , gramatura nie niżej niż 90 g, nie 
zawierająca substancji alergizujących. Rozmiar: nie mniejsze niż 
20 x20 cm, w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 100 
sztuk 500 000

Myjka do ciała , jednorazowa nasączona mydłem lub innym płynem 
oczyszczającym i nawilżającym o naturalnym pH lub zbliżonym , 
włókna poliestrowe , gramatura nie niżej niż 90 g , nie zawierająca 
substancji alergizujących   bez konieczności spłukiwania z efektem 
nawilżenia skóry. Rozmiar: nie mniejsze niż 20 x20 cm, w 
opakowaniach jednostkowych nie większych niż 100 sztuk 200 000
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PAKIET NR 2

Lp Wyszczególnienie Jm Ilość Wartośc netto Wartość brutto

1

szt  -         -        

2 szt  -         -        
RAZEM

Wartośćć netto : …………... PLN (słownie złotych : ………………………………………………...  .../100)

Wartośćć brutto : …………... PLN (słownie złotych : ………………………………………………...  .../100)

Uwaga : ilość oferowanego towaru należy zaokrąglić do pełnego rozpoczętego opakowania jednostkowego "w górę"
Do każdej pozycji w pakiecie Zamawiający wymaga po dwa opakowania jednostkowe próbek

Wielkość 
oferowanego 
opakowania 

(w szt.)

ilość 
oferowanych 

opakowań

Cena 
jednostkowa 

netto (za 
opakowanie)

stawka VAT 
(w %)

Ściereczka do pełnej lub częściowej toalety pacjenta zawierająca 
środek myjący , oczyszczający i nawilżający oraz środek 
antyseptyczny , bez konieczności spłukiwania , nie zawierająca 
środków alergizujących . Używana także dla pacjentów z 
nietrzymaniem stolca i moczu. Rozmiar: nie mniejsze niż 19x19 
cm, w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 10 sztuk 200 000
Jednorazowy czepek do bezwodnego mycia głowy. Opakowanie 
indywidualne. 1 000
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PAKIET NR 3

Lp Wyszczególnienie Jm Ilość Wartośc netto Wartość brutto

1

szt  -         -        

2

szt  -         -        

3

kpl  -         -        
RAZEM

Wartośćć netto : …………... PLN (słownie złotych : ………………………………………………...  .../100)

Wartośćć brutto : …………... PLN (słownie złotych : ………………………………………………...  .../100)

Uwaga : ilość oferowanego towaru należy zaokrąglić do pełnego rozpoczętego opakowania jednostkowego "w górę"
Do każdej pozycji w pakiecie Zamawiający wymaga po dwa opakowania jednostkowe próbek

Wielkość 
oferowanego 
opakowania 

(w szt.)

ilość 
oferowanych 

opakowań

Cena 
jednostkowa 

netto (za 
opakowanie)

stawka VAT 
(w %)

Ściereczka do toalety pacjenta używane także dla pacjentów z 
odleżynami , nietrzymaniem moczu i stolca . Zawierająca 
dimetikon. Rozmiar nie mniejszy niż 19x19 cm. Opakowanie do 5 
sztuk 10 000
Ściereczka tworząca barierę, aloes i witaminy . Ściereczka do 
toalety pacjenta o właściwościach czyszczących i nawilżających dla 
pacjentów  z odleżynami i nietrzymaniem stolca i moczu. Rozmiar 
nie mniejszy niż 19x19 cm. Opakowanie do 10 sztuk 20 000
Zestaw do 24 godzinnej toalety jamy ustnej dla pacjentów 
wentylowanych mechanicznie (tj. szczoteczka do zębów z 
odsysaniem z portem umożliwiajacym kontrolę ssania, gąbka z 
odsysaniem + gąbka bez odsysania, preparat pilęgnacyjno-
nawilżający, preparat myjący i odświeżający). 1 000
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