
Nr postępowania: 5/ZO/2016 Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert

Lp. Opis przedmiotu zamówienia
SPEKTRUM 

DZIAŁANIA

Rodzaj 

pojemnika

Pojemność 

opakowania

Przewidywana ilość 

zamówienia 

(opakowań) na okres 

12 m-cy

Cena jedn. 

netto za op.

Wartość 

netto 
% VAT

Wartość 

brutto
Nazwa handlowa

1.

Preparat do odkażania skóry, błon śluzowych i jam 

ciała, zawierający jodopowidon, stos. jako koncentrat 

oraz wodny roztwór

B,Tbc,F,V,S,P butelka 1l 4

2.

Preparat do odkażania skóry, błon śluzowych i jam 

ciała, zawierający jodopowidon, stos. jako koncentrat 

oraz wodny roztwór

B,Tbc,F,V,S,P butelka 250ml 4

Razem wartość pakietu:  

Lp. Opis przedmiotu zamówienia
SPEKTRUM 

DZIAŁANIA

Rodzaj 

pojemnika

Pojemność 

opakowania

Przewidywana ilość 

zamówienia 

(opakowań) na okres 

12 m-cy

Cena jedn. 

netto za op.

Wartość 

netto 
% VAT

Wartość 

brutto
Nazwa handlowa

1.

Delikatnna pianka myjaca do higienicznego i 

chirurgicznego mycia rąk o ph ok..5,0 pasujace do 

dozowników Dermados

butelka 0,4 l 62

2.

Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk 

w postaci żelu o obniżonej lepkości zawierający 

etanol, glicerynę, aloes, pentanol, bez grup 

fenylowych w czasie 2 minut pasujące do dozowników 

typu Dermados

B, F, Tbc, V, 

Rota ,Adeno, 

Polio 

butelka 0,5 78

3.

Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk 

w postaci żelu o obnizonej lepkości zawierający 

etanol, glicerynę, aloes, pentanol, bez grup 

fenylowych w czasie 2 mim z wbudowana pompka i 

uchwytem na łózko 

B, F, Tbc, V, 

Rota, Polio 

butelka z 

pompka 
0,5 4

Razem wartość pakietu:  

Pakiet 2. Środki do mycia i odkażania rąk 

Pakiet 1. Środki do odkażania skóry

.................................

podpis Oferenta 



Nr postępowania: 5/ZO/2016 Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert

Lp. Opis przedmiotu zamówienia
SPEKTRUM 

DZIAŁANIA

Rodzaj 

pojemnika

Pojemność 

opakowania

Przewidywana ilość 

zamówienia 

(opakowań) na okres 

12 m-cy

Cena jedn. 

netto za op.

Wartość 

netto 
% VAT

Wartość 

brutto
Nazwa handlowa

1.

Preparat do higienicznego i chirurgicznego odkażania 

rąk, na bazie alkoholu,  w postaci żelu, bez dodatków 

zapachowych i barwników. System zamknięty 

Działający w czasie 30 s. Nie wysuszający i nie 

podrażniajacy skóry rąk. 

B,F,V, butelka 1000ml 34

2.

Preparat do higienicznego mycia rąk, bez dodatków 

zapachowwych i barwników. System zamkniety. Nie 

podrazniający i nie wysuszający skóry.

 - butelka 1000 ml 32

Razem wartość pakietu:  

Pakiet 3 Wymagania dodatkowe:

1.   Dot. poz. 1, 2: Wykonawca dostarczy, zamontuje i udostępni Zamawiającemu do korzystania na czas trwania umowy:

 -  9 szt. dozowników ściennych na fotokomórkę, bezdotykowych w systemie zamkniętym, zasilanych bateriami, kompatybilnych z zaoferowanymi preparatami (w ciągu 5 dni roboczych 

od podpisania umowy). 

2.   Ewentualny koszt dostawy, montażu i udostępnienia dozowników musi być ujęty w cenie oferowanych wyrobów (nie może stanowić dodatkowej pozycji cenowej w formularzu oferty, 

ani w formularzu asortymentowo-cenowym). 

Pakiet 3. Środki do mycia i odkażania rąk 

.................................

podpis Oferenta 



Nr postępowania: 5/ZO/2016 Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert

Pakiet 4. Środki do odkażania rąk antyalergiczne

Lp. Opis przedmiotu zamówienia
SPEKTRUM 

DZIAŁANIA

Rodzaj 

pojemnika

Pojemność 

opakowania

Przewidywana ilość 

zamówienia 

(opakowań) na okres 

12 m-cy

Cena jedn. 

netto za op.

Wartość 

netto 
% VAT

Wartość 

brutto
Nazwa handlowa

1.

Alkoholowy preparat bezbarwny w żelu na bazie 

etanolu do higienicznego i chirurgicznego odkażania 

rąk o przedłuzonym działaniu do 3 godz.. w czasie 30 

sek. o ph 5,5 

B, tbc, F, V 

(łacznie z noro, 

adeno, polio)

butelka 500 ml 8

Pakiet 4. Wymagania dodatkowe:

Pakiet 5. Środki do odkażania rąk i skóry

Lp. Opis przedmiotu zamówienia
SPEKTRUM 

DZIAŁANIA

Rodzaj 

pojemnika

Pojemność 

opakowania

Przewidywana ilość 

zamówienia 

(opakowań) na okres 

12 m-cy

Cena jedn. 

netto za op.

Wartość 

netto 
% VAT

Wartość 

brutto
Nazwa handlowa

1.

Preparat alkoholowy do chirurgicznej i higienicznej 

dezynfekcji rąk. Zawierający etanol, difenylol i 2-

propanol. Bez zawartości jodu, chlorheksydyny i 

związków amoniowych. Zawierający składniki 

natłuszczające i nawilżające. Nie zawiera barwników i 

substancji zapachowych. Gotowy do użycia. Spektrum 

działania: B (Tbc, MRSA,VRE), F, V (Polio, Adeno). 

Przedłużony czas działania min.4 godziny.  

B,Tbc,F,V, S,P kanister 5 l 37

2.

Preparat alkoholowy do chirurgicznej i higienicznej 

dezynfekcji rąk. Zawierający etanol, difenylol i 2-

propanol. Bez zawartości jodu, chlorheksydyny i 

związków amoniowych. Zawierający składniki 

natłuszczające i nawilżające. Nie zawiera barwników i 

substancji zapachowych. Gotowy do użycia. Spektrum 

działania: B (Tbc, MRSA,VRE), F, V (Polio, Adeno). 

Przedłużony czas działania min.4 godziny.  Produkt 

biobójczy. Opakowania pasujące do dozowników typu 

Dermados

B,Tbc,F,V,S.P butelka 0,5 l 450

Razem wartość pakietu:  

1. Wykonawca dostarczy, zamontuje i udostępni Zamawiającemu do korzystania na czas trwania umowy 4 szt. dozowników kompatybilnych z zaoferowanymi preparatami (w ciągu 5 dni roboczych od podpisania 

umowy)

2.   Ewentualny koszt dostawy, montażu i udostępnienia dozowników musi być ujęty w cenie oferowanych wyrobów (nie może stanowić dodatkowej pozycji cenowej w formularzu oferty, ani w formularzu asortymentowo-

cenowym). 

.................................

podpis Oferenta 



Nr postępowania: 5/ZO/2016 Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert

Pakiet 6. Środki ochronne do pielęgnacji rąk

Lp. Opis przedmiotu zamówienia
SPEKTRUM 

DZIAŁANIA

Rodzaj 

pojemnika

Pojemność 

opakowania

Przewidywana ilość 

zamówienia 

(opakowań) na okres 

12 m-cy

Cena jedn. 

netto za op.

Wartość 

netto 
% VAT

Wartość 

brutto
Nazwa handlowa

1.

Emulsja do pielegnacji skóry rąk zawierająca w 

składzie: wosk pszczeli, kwas hialirunowy, kolagen, 

elastynę, kompleks witamin C,E,F 

500ml 98

Pakiet 7. Środki do odkażania skóry

Lp. Opis przedmiotu zamówienia
SPEKTRUM 

DZIAŁANIA

Rodzaj 

pojemnika

Pojemność 

opakowania

Przewidywana ilość 

zamówienia 

(opakowań) na okres 

12 m-cy

Cena jedn. 

netto za op.

Wartość 

netto 
% VAT

Wartość 

brutto
Nazwa handlowa

1.

Preparat do odkażania skóry przed operacjami i 

nakłuciem, na bazie alkoholu, bezbarwny, bez jodu, o 

przedłużonym działaniu,  czas działania 15 sek.,w 

przypadku wirusów - 1min., w przypadku HBV -2 min

B,Tbc,F,V kanister 1l 108

2.

Preparat do odkażania skóry przed operacjami i 

nakłuciem,  na bazie alkoholu,bezbarwny, bez jodu, o 

przedłużonym działaniu, czas działania 15 sek.,w 

przypadku wirusów - 1 min., w przypadku HBV - 2 

min.

B,Tbc,F,V
butelka z 

atomizerem
250 120

3.

Preparat do odkażania, skóry, ran, szwów 

pooperacyjnych i błon śluzowych, bezbarwny, na 

bazie etanolu i octenidyny 

B,V,F butelka 1 l 440

4.

Preparat do odkażania, skóry, ran, szwów 

pooperacyjnych i błon śluzowych, bezbarwny, na 

bazie etanolu i octenidyny 

B,V,F
butelka z 

atomizerem
250ml 92

5.

Emulsja myjąca do włosów i ciała oraz kikutów 

amputacyjnych, o działaniu bakteriobójczym, na bazie 

octenidyny, działająca w czasie 3 min.

B butelka 1l 36

6.

Płyn aseptyczny na bazie chlorhexydyny, do 

chirurgicznego i higienicznego mycia rąk, do mycia 

skóry i włosów, wykazuje przedłuzone działanie do 3 

godz. 

B, F, V butelka 500ml 32

7. Aerozol antybakteryjny do  jamy ustnej B butelka 60ml 8

Razem wartość pakietu:  

butelka z pompka 

.................................

podpis Oferenta 



Nr postępowania: 5/ZO/2016 Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert

Pakiet 8. Preparaty do dezynfekcji błon śluzowych

Lp. Opis przedmiotu zamówienia
SPEKTRUM 

DZIAŁANIA

Rodzaj 

pojemnika

Pojemność 

opakowania

Przewidywana ilość 

zamówienia 

(opakowań) na okres 

12 m-cy

Cena jedn. 

netto za op.

Wartość 

netto 
% VAT

Wartość 

brutto
Nazwa handlowa

1.

Preparat do odkażania błon śluzowych w położnictwie 

i ginekologii i przy cewnikowaniu,na bazie 

etanolu,nadtlenku wodoru i chlorhexydyny

B, F, V, P butelka 1 l 8

Pakiet 9. Środki do odkażania pola operacyjnego

Lp. Opis przedmiotu zamówienia
SPEKTRUM 

DZIAŁANIA

Rodzaj 

pojemnika

Pojemność 

opakowania

Przewidywana ilość 

zamówienia 

(opakowań) na okres 

12 m-cy

Cena jedn. 

netto za op.

Wartość 

netto 
% VAT

Wartość 

brutto
Nazwa handlowa

1.

Preparat barwiony do odkażania i odtłuszczania skóry 

oparty o etanol i 2-propanol, ułatwiający dobre 

przyleganie folii przy zabiegach, nie tracący 

aktywności w obecności białka, surowicy i krwi

B,Tbc,F,V, polio butelka 1l 152

2.

Preparat barwiony do odkażania i odtłuszczania skóry 

oparty o etanol i 2-propanol, ułatwiający dobre 

przyleganie folii przy zabiegach, nie tracący 

aktywności w obecności białka, surowicy i krwi

B,Tbc,F,V, polio
butelka z 

rozpylaczem
250ml 24

Razem wartość pakietu:  

.................................

podpis Oferenta 
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Pakiet 10. Preparaty do dezynfekcji powierzchni - gotowe do użycia

Lp. Opis przedmiotu zamówienia
SPEKTRUM 

DZIAŁANIA

Rodzaj 

pojemnika

Pojemność 

opakowania

Przewidywana ilość 

zamówienia 

(opakowań) na okres 

12 m-cy

Cena jedn. 

netto za op.

Wartość 

netto 
% VAT

Wartość 

brutto
Nazwa handlowa

1.

Preparat do szybkiej dezynfekcji  powierzchni i 

sprzętu medycznego, na bazie alkoholi, bez 

aldehydów,gotowy do użycia, działający w czasie  1 

min.

B,Tbc,F,V,
butelka z 

atomizerem
1 l 800

Lp. Opis przedmiotu zamówienia
SPEKTRUM 

DZIAŁANIA

Rodzaj 

pojemnika

Pojemność 

opakowania

Przewidywana ilość 

zamówienia 

(opakowań) na okres 

12 m-cy

Cena jedn. 

netto za op.

Wartość 

netto 
% VAT

Wartość 

brutto
Nazwa handlowa

1.

Szybko działający środek do dezynfekcji, gotowy do 

użycia, z zawartością alkoholu -nie więcej niż 30%,  

bez aldehydów, dający dobrą tolerancję materiałową, 

nie pozostawiający śladów na dezynfekowanych 

powierzchniach, bezzapachowy, aktywny po 1min

B ,F,Tbc,V kanister 5 l 4

2.

Szybko działający środek do dezynfekcji, gotowy do 

użycia, z zawartością alkoholu -nie więcej niż 30%,  

bez aldehydów, dający dobrą tolerancję materiałową, 

nie pozostawiający śladów na dezynfekowanych 

powierzchniach, bezzapachowy, aktywny po 1min

B ,F,Tbc,V
butelka z 

atomizerem
750ml 6

Razem wartość pakietu:  

Pakiet 11.  Preparaty do dezynfekcji powierzchni - gotowe do uzycia z niska zawartością alkoholu

.................................

podpis Oferenta 



Nr postępowania: 5/ZO/2016 Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert

Pakiet 12. Preparaty do dezynfekcji powierzchni

Lp. Opis przedmiotu zamówienia
SPEKTRUM 

DZIAŁANIA

Rodzaj 

pojemnika

Pojemność 

opakowania

Przewidywana ilość 

zamówienia 

(opakowań) na okres 

12 m-cy

Cena jedn. 

netto za op.

Wartość 

netto 
% VAT

Wartość 

brutto
Nazwa handlowa

Preparaty do dezynfekcji  powierzchni - gotowe do użycia

1.

Preparat do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i 

sprzętu medycznego, na bazie alkoholi, wolny od 

aldehydów oraz chlorku

dwudecylodwumetyloamoniowego, gotowy do użycia, 

działający w czasie  1 min., 

B,F,V,Tbc kanister 5 l 28

2.

Preparat do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i 

sprzętu medycznego, na bazie alkoholi, wolny od 

aldehydów oraz chlorku 

dwudecylodwumetyloamoniowego, gotowy do użycia, 

działający w czasie  1 min.,       

B,F,V,Tbc
butelka z 

atomizerem
1l 19

Preparat do dezynfekcji powierzchni- koncentraty

3. 

Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni, na bazie 

IV-rzędowych soli i zwiazków chelatujacych. Preparat 

nie zawierający aldehydów, chloru, pochodnych 

fenolowych i substancji nadtlenowych całkowicie 

rozpuszczalny w wodzie wodociągowej. Mozliwość 

stosowania w obecności pacjentów oraz na 

oddziałach noworodkowych , moze być stosowany w 

konrtakcie z żywnością.

B,F,V,Tbc kanister 1 litr 16

4.

Preparat w tabletkach do dezynfekcji powierzchni i 

sprzętu, na bazie aktywnego chloru, działający w 

czasie 15min.

B,Tbc,F,V tabletka  - 16800
Nazwa handlowa ……………..

Wielkość op. …………………

5.
Preparat do dezynfekcji ogólnej, z aktywnym chlorem, 

działający w czasie 15min., koncentrat.
B,Tbc,F,V kanister 5l 5

6.
Preparat do dezynfekcji ogólnej, z aktywnym chlorem, 

działający w czasie 15min., koncentrat
B,Tbc,F,V butelka 2l 48

7.

Stężony płynny środek dezynfekcyjny, na bazie 

aktywnego tlenu,  o szerokim spectrum mikrobójczym 

do wszystkich rodzajów powierzchni nie zawierający 

aldehydów działaniu myjącym, do dezynfekcji 

jednofazowej i mycia zmywalnych powierzchni 

i przedmiotów; bez aldehydów, chloru,działający w 

czasie 15 min w stęzeniu 1%

B,Tbc,F,V kanister 6 l 36

Razem wartość pakietu:  

.................................

podpis Oferenta 
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Pakiet 13. Preparaty do dezynfekcji narzędzi

Lp. Opis przedmiotu zamówienia
SPEKTRUM 

DZIAŁANIA

Rodzaj 

pojemnika

Pojemność 

opakowania

Przewidywana ilość 

zamówienia 

(opakowań) na okres 

12 m-cy

Cena jedn. 

netto za op.

Wartość 

netto 
% VAT

Wartość 

brutto
Nazwa handlowa

1.

Preparat do mycia i dezynfekcji zanieczyszczonych 

narzędzi,endoskopów i innych wyrobów medycznych, 

wieloenzymatyczny, działający w czasie  5-10min.; nie 

uszkadzający materiałów plastikowych, gumowych, 

metalowych; koncentrat, preparat będący na liście 

pentax

B,F,V,Tbc kanister 5 l 32

Pakiet 14. Preparaty do dezynfekcji narzędzi

Lp. Opis przedmiotu zamówienia
SPEKTRUM 

DZIAŁANIA

Rodzaj 

pojemnika

Pojemność 

opakowania

Przewidywana ilość 

zamówienia 

(opakowań) na okres 

12 m-cy

Cena jedn. 

netto za op.

Wartość 

netto 
% VAT

Wartość 

brutto
Nazwa handlowa

1.

Preparat do dezynfekcji i mycia narzędzi lekarskich, 

sprzętu anestezjologicznego,

wyrobów z tworzyw sztucznych, na bazie aktywnego 

tlenu (zawierający nadwęglan sodu),w postaci 

proszku lub granulatu,bez aldehydów,  działający w 

czasie 30 minut 

B,F,V, S opakowanie 1 kg 80

Uwaga! Pakiet 12, w pozycji nr 4 należy podać cenę jednostkową za 1 tabletkę.

Wykonawca podaje w kolumnie "Nazwa handlowa" dodatkowo wielkość opakowania. 

.................................

podpis Oferenta 
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Pakiet 15. Preparat do dezynfekcji narzędzi i endoskopów

Lp. Opis przedmiotu zamówienia
SPEKTRUM 

DZIAŁANIA

Rodzaj 

pojemnika

Pojemność 

opakowania

Przewidywana ilość 

zamówienia 

(opakowań) na okres 

12 m-cy

Cena jedn. 

netto za op.

Wartość 

netto 
% VAT

Wartość 

brutto
Nazwa handlowa

1.

Preparat do dezynfekcji narzędzi, instrumentów 

medycznych i endoskopów, na bazie aldehydu 

glutarowego ;posiadający paski testujące  aktywność; 

czas działania dla sporów do 1 godz., do stosowania 

w endoskopach firmy Pentax, zatwierdzony przez 

firmę Pentax 

B,F,V,Tbc ,S kanister 5 l 38

2.

Płynny prepatat do mycia manualnego wyrobów 

medycznych takich jak endoskopy, narzędzia 

chirurgiczne, na bazie trzech enzymów proteazy, 

lipazy, amelazy. Kompatybilny ze środkiem 

dezynfekcyjnym do endoskopów   

 -
kanister z 

pompką
5 l 16

Razem wartość pakietu:  

.................................

podpis Oferenta 
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Pakiet 16. Preparaty do maszynowego mycia narzędzi

Lp. Opis przedmiotu zamówienia
Pojemność 

opakowania

Przewidywana ilość 

zamówienia 

(opakowań) na okres 

12 m-cy

Cena jedn. 

netto za op.

Wartość 

netto 
% VAT

Wartość 

brutto
Nazwa handlowa

1.

Uniwersalny środek alkaliczny do mycia w myjniach 

dezynfektorach, nie zawierający środków 

powierzchniowo czynnych, zawierający inhibitory 

korozji, przeznaczony do mycia narzędzi 

chirurgicznych,szkła laboratoryjnego, kontenerów, 

tworzyw sztucznych, skutecznie usuwajacy 

pozostałości organiczne oraz białka prionowe, 

posiada wskładzie kwasy organiczne, alkalia, enzymy

5 l 16

2.

Płynny środek neutralizujący  na bazie kwasu 

cytrynowego, do stosowania w myjniach - 

dezynfektorach, nie zawierający związków 

powierzchniowo czynnych, przeznaczony do 

neutralizacji pozostałości po myciu środkiem 

alkalicznym z narzędzi chirurgicznych, przedmiotów z 

tworzywa sztucznego, sztywnych endoskopów.

5 l 17

3.

Płynny środek alkaliczny do mycia oraz dezynfekcji w 

myjniach - dezynfektorach sprzetu medycznego w tym 

termolablinego, środek pozwalający na pracę w 

programach z neutralizacja lub bez. O działaniu 

bakteribójczym, grzybobójczym, prątkobójczym, 

wirusobójczym. Posiadający w swoim składzie zwiazki 

powierzchniowo czynne. Dozowanie od 1 do 10 ml 

ma litr.

5l 8

4.

Lekko kwaśny produkt płuczący, zpobiegający 

osadzaniu się kamienia , pzwalający na szybkie 

suszenie bez zacieków. Odpowiedni dla wody o 

każdym stopniu twardości .Spełnia wymagania 

dotyczące wyrobów medycznych zgodnie z dyrektywa 

93/42EWG . Dozowanie 4-12 ml na litr .

5l 16

Razem wartość pakietu:  

Rodzaj pojemnika

Pakiet 16. Wymagania dodatkowe: 

1. Wykonawca dostarczy  i udostępni Zamawiającemu do korzystania na czas trwania umowy 10 szt. kluczy do otwierania karnistrów 

2. Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić szkolenie w zakresie stosowania środków i ustawić odpowiednie dozowanie płynów (w ciągu 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy) .

3. Ewentualny koszt dostawy, szkolenia, ustawień dozowania i udostępnienia kluczy musi być ujęty w cenie oferowanych wyrobów (nie może stanowić dodatkowej pozycji cenowej w formularzu oferty, ani w formularzu 

asortymentowo-cenowym). 

kanister

kanister

kanister

kanister

.................................

podpis Oferenta 
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Pakiet 17. Chusteczki do dezynfekcji głowic USG

Lp. Opis przedmiotu zamówienia
SPEKTRUM 

DZIAŁANIA

Rodzaj 

pojemnika

Pojemność 

opakowania

Przewidywana ilość 

zamówienia 

(opakowań) na okres 

12 m-cy

Cena jedn. 

netto za op.

Wartość 

netto 
% VAT

Wartość 

brutto
Nazwa handlowa

1.

Chusteczki do dezynfekcji głowic USG i innych 

sprzetów wrażliwych na działanie alkocholu, 

nasączone preparatem dezynfekcyjnym( np.. IV 

rzwdowymi zwiazkami amonowymi), bez alkoholu, 

czas działania do 1 min.

B włącznie z 

MRSA, F,V 

(HCV, HBV/HIV, 

BVDV, ROTA, 

PAPOWA, 

FACCINIA)

pojemnik 100 8

2.

Chusteczki do dezynfekcji głowic USG i innych 

sprzetów wrażliwych na działanie alkocholu, 

nasączone preparatem dezynfekcyjnym( np.. IV 

rzwdowymi zwiazkami amonowymi), bez alkoholu, 

czas działania do 1 min.

B włącznie z 

MRSA, F,V 

(HCV, HBV/HIV, 

BVDV, ROTA, 

PAPOWA, 

FACCINIA)

wkład 100 42

Razem wartość pakietu:  

Pakiet 18. Wkłady dezynfekcyjne do podręcznego dyfuzora

Lp. Opis przedmiotu zamówienia
SPEKTRUM 

DZIAŁANIA

Rodzaj 

pojemnika

Pojemność 

opakowania

Przewidywana ilość 

zamówienia 

(opakowań) na okres 

12 m-cy

Cena jedn. 

netto za op.

Wartość 

netto 
% VAT

Wartość 

brutto
Nazwa handlowa

1.

Wkład ze środkiem dezynfekującym o neutralnym 

zapachu (6% roztwór nadtlenku wodoru + kationy 

srebra) do dezynfekcji powierzchni i powietrza za 

pomocą dyfuzji suchej niewidocznej mgły. Bez 

formaldehydu, amoniaku oraz chloru, niekorozyjny. 

Wkład pasujący do podręcznego dyfuzora 

NOCOSPRAY producenta OXY'PHARM

B,F,V,S butelka 1 l 13

Skróty: 

B - bakterie

V - wirusy

F - grzyby

Tbc - prątki gruźlicy

S -spory

P -pierwotniaki

.................................

podpis Oferenta 




