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Nazwa przedmiotu zamówienia Wartość netto w zł Wartość brutto w zł

1

1.1 op. 3 23%
1.2 op. 2 23%
1.3 op. 1 23%
2 szt. 4 23%

3 szt. 24 23%

4 szt. 24 23%

5 Kaseta drukująca do myjni Miele G7828 szt. 8 23%

6 Kaseta drukująca do zgrzewarki HAWO HM 2010 DC szt. 12 23%

7 szt. 2 23%

8 rol. 480 23%

9 szt. 18 8%

10 op. 2 23%

11 szt. 250 23%

12 szt. 24 23%

L.p. J.m.
Nr katalogowy

Producent
Ilość na 24 
miesiące

Cena 
jednostkowa 

netto w zł

Stawka 
podatku 

VAT

Wartość podatku 
VAT

Szczotka z włosiem z tworzywa sztucznego do 
czyszczenia narzędzi do chirurgii małoinwazyjnej. 
Może być poddawana myciu w myjni-dezynfektorze. 
Opakowanie zawiera 5 sztuk szczotek. Rozmiar (dł. 
całkowita x dł. powierzchni myjącej x średnica 
powierzchni myjącej):

300 x 100 x 2 mm
300 x 100 x 3 mm
300 x 100 x 5 mm
Szczotka z włosiem z tworzywa sztucznego do 
czyszczenia endoskopów. Odporna na wysoką 
temperaturę – do 134°C. Pojedyncza końcówka. 
Rozmiar: długość 230 mm, średnica powierzchni 
czyszczącej 6,0 mm, średnica kanału 2,8 - 4,5 mm.

Szczotka z włosiem syntetycznym do czyszczenia 
uporczywych zabrudzeń, można myć w myjni - 
dezynfektorze, odporna na temperaturę do 134°C. 
Długość włosia 15mm.

Szczotka z włosiem ze stali nierdzewnej do 
czyszczenia mocnych zabrudzeń. Dł. włosia 15mm.

Kaseta drukująca do zgrzewarki Getinge GS 47 1DK

Papier termoczuły szer. 57mm, dł 7m do drukarki
sterylizatora (S) BMT Sterivap 6612

Preparat do konserwacji systemów napędowych
poddawanych sterylizacji parowej, na bazie oleju, bez 
zawartości silikonu - aerozol 300ml

Etykiety z tworzywa sztucznego do oznaczania tac 
sterylizacyjnych, mogą być poddawane myciu w myjni-
dezynfektorze. Kolor biały. Rozmiar: 160 x 35 mm. 
Opakowanie zawiera 250 sztuk.  

Etykieta z klipsem do oznaczania tac sterylizacyjnych z 
możliwością nadruku treści wskazanej przez 
Zamawiającego, wykonana ze stali kwasoodpornej. 
Wym.: 55 x 30 mm

Rękawice ochronne wykonane z silikonu, zakres 
stosowania: - 40°C do 240°C, strukturalne, bez 
lateksu, mogą być poddawane myciu w myjni-
dezynfektorze, długość 35 cm, rozmiar uniwersalny.



13

13.1 Rozmiar 9 para 3 23%

13.2 Rozmiar 10 para 3 23%

14 rol. 8 23%

RAZEM:

Rękawice ochronne z powłoka nitrylową, oddychające, 
odporne na temp. 180°C, z polarową wyściółką. Mogą 
być poddawane myciu w temp do 60°C.

Papier termoczuły do drukarki sterylizatora 5 XL 3M 
Steri Vac (wymiary: 79mm x 30m).
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