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Pakiet nr 1. Rękawice chirurgiczne 

Lp. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia J.m.

Przewidywana 

ilość zamówienia

na okres 12 m-cy

Cena jedn. 

netto za                       

1 parę

Wartość netto % VAT Wartość brutto Producent
Nazwa 

handlowa

1 rozmiar 6,5- 8,5 para 15 000

Pakiet nr 2. Rękawice nitrylowe  

Lp. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia J.m.

Przewidywana 

ilość zamówienia

na okres 12 m-cy

Cena jedn. 

netto za                       

1 op.

Wartość netto % VAT Wartość brutto Producent
Nazwa 

handlowa

1 rozmiar S,  M, L op =100szt 4 000

Pakiet nr 3. Rękawice winylowe  bezpudrowe 

Lp. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia J.m.

Przewidywana 

ilość zamówienia

na okres 12 m-cy

Cena jedn. 

netto za                       

1 op.

Wartość netto % VAT Wartość brutto Producent
Nazwa 

handlowa

1 rozmiar S, M , L. op =100szt 4 200

Rękawice chirurgiczne jałowe, lateksowe, bezpudrowe, wewnętrzna warstwa rękawicy pokryta polimerem, rolowany mankiet ułatwiający zakładanie, całkowite dopasowanie do 

kształtu anatomicznego rąk- prawa,lewa, pakowane po pojedynczej parze w opakowania odporne na wilgoć i mikrorozszczelnienia, rękawice zgodne z wymogami normy EN 455-

1,2,3, pzebadane na przenikanie substancji chemicznych i mikroorganizmów zgodnie z normą EN 374, poziom protein poniżej 30ug/g, AQL 1.0, poziom protein lateksu poniżej 

30ug/g potwierdzone badaniami wytwórcy, dł. min 285mm.

Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, kształt uniwersalny, zgodnie z normą EN 455, AQL 1,5, opakowanie a 100 szt.( przebadane pod kontem EN 420, EN 374-2, EN 374-

3, EN 388- badania potwierdzone przez jednostkę notyfikowaną, dł. Min.240mm, siła zrywu przed starzeniem min.9N, po starzeniu min. 6N, przebadana na przenikanie substancji 

chemicznych i mikroorganizmów zgodnie z normą PN-EN 374.

Rękawice diagnostyczne, winylowe, bezpudrowe, uniwersalne, rolowany mankiet, powierzchnia rękawicy gładka, wewnątrz pokryta syntetycznym polimerem, zgodnie z norma EN 

455, AQL 1.5, kolor biały połprzezroczysty, rozciagliwość przed procesem starzenia 500%, po procesie starzenia 400%, opakowanie a 100 szt. 

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

Podpis Oferenta
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Pakiet nr 4. Rękawice foliowe   

Lp. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia J.m.

Przewidywana 

ilość zamówienia

na okres 12 m-cy

Cena jedn. 

netto za                       

1 op.

Wartość netto % VAT Wartość brutto Producent
Nazwa 

handlowa

1
rękawice foliowe, wykonana z mocnej foliiPE. 

Pakowana a 100 szt. 
op =100szt 700

Pakiet nr 5. Rękawice ginekologiczne 

Lp. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia J.m.

Przewidywana 

ilość zamówienia

na okres 12 m-cy

Cena jedn. 

netto za                       

1 parę

Wartość netto % VAT Wartość brutto Producent
Nazwa 

handlowa

1 rozmiar M para 25

Pakiet nr 6.  Rękawice lateksowe bezpudrowe 

Lp. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia J.m.

Przewidywana 

ilość zamówienia

na okres 12 m-cy

Cena jedn. 

netto za                       

1 parę

Wartość netto % VAT Wartość brutto Producent
Nazwa 

handlowa

1 rozmiar S, M,L op= 100 szt. 1000

Rękawice sterylne lateksowe ginekologiczne, bezpudrowe, AQL 1,5, mikro teksturowane na całej powierzchni, rolowany mankiet , naturalny lateks, pakowane podwójni, rozmiar 7,5 

(M) długość 450-5000 mm 

Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe, z wewnętrzna warstwą polimerową, uniwersalna, rolowany brzeg, rękawice zgodnie z normą EN 455-1,2,3, AQL 1,5, siła zrywu 

przed starzeniem 9N, po starzeniu min 6N, dł. min. 240mm, poziom protein ponizej 30ug/g, pakowane a 100 szt. 

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

Podpis Oferenta



ZO/5/2017 Formularz asortymentowo - cenowy              Załącznik nr 2 

Pakiet nr 7. Rękawice na Blok Operacyjny

Lp. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia J.m.

Przewidywana 

ilość zamówienia

na okres 12 m-cy

Cena jedn. 

netto za                       

1 parę

Wartość netto % VAT Wartość brutto Producent
Nazwa 

handlowa

1

Rękawice bezpudrowe ortopedyczne, 

lateksowe, jałowe;kolor: brązowy; Kształt 

anatomiczny, rolowany mankiet; Powierzchnia 

zew.: teksturowana, chlorowana, 

silikonowana; Powierzchnia wew. : pokrywana 

warstwą poliuretanową i chlorowana i 

silikonowana; średnia grubość pojedynczej 

ścianki na palcu 0,33mm, na części dłoniowej 

0,3mm, na mankiecie 0,260 mm; Długość 

rękawicy min.: 295mm;  AQL 1.0. Poziom 

protein lateksu <30ug/g; Rękawice zgodne z 

Dyrektywa o Wyrobie Medycznym MDD 

93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie II a, 

Zgodność z normami: EN 455-części 1-

4.Rozmiar 6,5 -8,5

para 1350

2

Rękawice chirurgiczne, jałowe, lateksowe 

bezpudrowe, kształt anatomiczny,  mankiet 

rolowany,  powierzchnia zewnętrzna 

teksturowana, powierzchnia wewnętrzna 

polimeryzowana, długość min. 285mm, 

grubość na palcu min. 0.21 mm, na dłoni min. 

0.20 mm oraz na mankiecie min. 0.15 mm 

(potwierdzone badaniami wytwórcy). AQL- 

1,0; poziom protein lateksu poniżej 30 µg/g 

potwierdzone badaniami wytwórcy. Rękawice 

przebadane na przenikanie mikroorganizmów 

zgodnie z ASTM F1671 oraz zgodne z EN 455-

1,2,3. Rozmiar nr 6-9

para 9500

Razem wartość pakietu:  

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

Podpis Oferenta


