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Formularz asortymentowo - cenowy

GRUPA 1 – Preparaty do dezynfekcji ran i błon śluzowych

Przedmiot zamówienia Ilość 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1

szt. 600

 
RAZEM

L.p. Postać   j.m.
Cena 

jednostkowa 
netto

Stawka 
VAT

Wartość netto 
    (kol.5 x 

kol.6)          

Wartość 
VAT          
( kol.7 x 

kol.8)

Wartość brutto 
    (kol.8 + 

kol.9)

Nazwa 
handlowa/ 

nazwa 
producenta /kraj

Nr i data ważności 
dokumentu 

dopuszczającego do 
obrotu produkt 

leczniczy

Preparat bezbarwny do 
dezynfekcji ran, błon śluzowych 
(w tym do dezynfekcji jamy 
ustnej), działający 
bakteriobójczo, grzybobójczo, 
pierwotniakobójczo,  
wirusobójczo, nie zawierający 
jodu i chlorheksydyny, do 
stosowania bez rozcieńczania. 
Antyalergiczny, wspomagający 
antyseptyczne leczenie ran.

Butelka 
250 ml 

(atomizer)

podpisy osób uprawnionych do reprezentowania 
Wykonawcy
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GRUPA 2 – Preparaty do dezynfekcji błon śluzowych (pochwa, cewka moczowa)

Przedmiot zamówienia Postać Ilość 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1

szt. 900

RAZEM

L.p. j.m.
Cena 

jednostkowa 
netto

Stawka 
VAT

Wartość 
netto    (kol.5 
x kol.6)          

Wartość 
VAT              
    ( kol.7 x 

kol.8)

Wartość 
brutto         

(kol.8 + 
kol.9)

Nazwa 
handlowa/ nazwa 
producenta /kraj

Nr i data ważności 
dokumentu 

dopuszczającego do 
obrotu produkt 

leczniczy

Bezbarwny,bezjodowy, 
autosterylny preparat o 
działaniu bakteriobójczym, 
grzybobójczym, 
wirusobójczym, 
pierwotniakobójczym, 
przeznaczony do dezynfekcji 
błon śluzowych w położnictwie, 
ginekologii, urologii, 
zawierający chlorheksydynę. 
Do stosowania bez 
rozcieńczania. 

Butelka  
500 ml

podpisy osób uprawnionych do reprezentowania 
Wykonawcy
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GRUPA 3 – Alkoholowe preparaty do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk

Przedmiot zamówienia Postać Ilość    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1

szt. 2200

RAZEM
UWAGA!

L.p. j.m.
Cena 

jednostkowa 
netto

Stawka 
VAT

Wartość netto   
(kol.5 x kol.6)    

      

Wartość VAT  
                

( kol.7 x kol.8)

Wartość 
brutto    
(kol.8 + 
kol.9)

Nazwa 
handlowa/ 

nazwa 
producenta 

/kraj

Nr i data ważności 
dokumentu 

dopuszczającego do 
obrotu produkt 

leczniczy

Preparat alkoholowy oparty o 
etanol i 1-propanol do higienicznej 
i chirurgicznej dezynfekcji rąk 
wykazujący przedłużone działanie 
(do min. 3 godzin) nie powodujący 
podrażnień skóry. Hypoalergiczny 
(przebadany dermatologicznie) 
regenerujący, nawilżający i 
wygładzający skórę. Zawierający 
wysokiej jakości substancje 
pielęgnujące i chroniące skórę 
min. alantoinę, pantenol, bisabolol. 
Konfekcjonowany w opakowaniach 
gwarantujących mikrobiologicznie 
czysty preparat. Zakres działania 
na B, F, Tbc, V (w tym HBV, HCV, 
HIV, Rota, Adeno, Herpes). 
Oferent wyposaży opakowania w 
systemy dozowania (dozownik 
łokciowy – jeżeli nie jest 
kompatybilny z istniejącymi) w 
ilości 28 szt. 

Butelka 
1000 ml

W przypadku gdy system dozowania nie jest kompatybilny z 
istniejącymi:                                                                        w 
cenie preparatu należy podać cenę dozownika                    
dostawa dozowników przy pierwszej dostawie preparatu

podpisy osób uprawnionych do reprezentowania 
Wykonawcy
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