
grupa1

Strona 1

Załącznik Nr 4 do SIWZ
GRUPA 1
REKAWICE JAŁOWE

Ilość op.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 pary 195000

2 pary 13500

wymogi graniczne: RAZEM
1. rękawice nieuczulające (nie dające odczynów alergicznych)
2. wytrzymałe (odporne na uszkodzenia mechaniczne)
3. wymóg załączenia do oferty próbek oferowanego asortymentu w ilości określonej w pkt III/5 SIWZ

Lp
Nazwa przedmiotu 

zamówienia/ nr 
katalogowy 

j.m. Cena jednostkowa 
netto 

Stawka podatku VAT 
%

Wartość netto             
(kol 4x3)

Wartość podatku 
VAT          (kol. 6x5)

Wartość brutto            
   (kol 6+7)

Nazwa handlowa 
/nazwa producenta/ 

kraj

Podstawa 
wprowadzenia do 
obrotu nr i data 
ważności (dekl. 

zgodności/certyfikat 
CE/wpis do rejestru 

zgłoszenie) 

rękawica jałowa 
chirurgiczna, 
lateksowa, lekko 
pudrowana, 
dobrze 
przylegająca do 
dłoni, kształt 
anatomiczny roz. 
Od  6 do 8,5

rękawica jałowa 
chirurgiczna, 
bezlateksowa, 
bezpudrowa, 
dobrze 
przylegająca do 
dłoni, kształt 
anatomiczny, 
roz. od 6 do 8,5 



grupa2

Strona 2

Załącznik Nr 4 do SIWZ
GRUPA 2
RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE 

Ilość szt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 op. 49000

2 op. 1900

Lp Nazwa przedmiotu 
zamówienia j.m. Cena jednostkowa 

netto 
Stawka podatku VAT 

%
Wartość netto       

      (kol 4x3)

Wartość podatku 
VAT          (kol. 

6x5)

Wartość brutto     
          (kol 6+7)

Nazwa handlowa 
/nazwa producenta/ 

kraj

Podstawa 
wprowadzenia do 
obrotu nr i data 
ważności (dekl. 

zgodności/certyfikat 
CE/wpis do rejestru 

zgłoszenie) 

Niejałowa rękawica 
diagnostyczna, 
lateksowa, pudrowana, 
rolowany brzeg 
mankietu, nie 
zróżnicowana na prawą 
i lewą op. po 100 szt. 
małe, średnie, duże 

niejałowa rękawica 
diagnostyczna , 
winylowa, pudrowana 
rolowany brzeg 
mankietu, nie 
zróżnicowana na prawą 
i lewą  op. po 100 szt. 
małe, średnie, duże



grupa2

Strona 3

3 op. 810

4 op. 135

wymogi graniczne: 
1. rękawice nieuczulające (nie dające odczynów alergicznych)
2. wytrzymałe (odporne na uszkodzenia mechaniczne)
3. wymóg załączenia do oferty próbek oferowanego asortymentu w ilości określonej w pkt. III/5 SIWZ

niejałowa rękawica 
wykonana z 
polietyleniu, 
przeźroczysta, nie 
zróżnicowana na prawą 
i lewą op. po 100 szt. 
małe, duże

rękawica jałowa, 
nitrylowa bezpudorowa, 
dobrze przylegająca do 
dłoni oburęczna, 
łatwość zakładania 
niejałowa S,M,L, XL, 
XXL op. po 100 szt.
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