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 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Lp. Nazwa asortymentu
dostawy

Miara Ilość Wartość
netto (zł)

Stawka VAT Wartość VAT 
(5X6)

Wartość
brutto (zł)

(5+7)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Termometr bezdotykowy
pomiar na odległość i na czoło, badanie w mniej niż 2
sekundy, czujnik zapewniający prawidłowy pomiar
Gwarancja minimum 24 miesiące.

sztuk 5

2 Mata dezynfekcyjna
mata posiadająca część dezynfekcyjną i  osuszającą,
wykonana z mocnych tworzyw, odpornych na niskie
temperatury,  nie  powoduje  nadmiernego
przemoczenia  obuwia,  posiada  część  do  osuszenia
odkażonej podeszwy obuwia. 
rozmiar:  szer. min. 60 cm, max 90cm długość min 90
cm, max 120cm

sztuk 5

3 Dozownik do dezynfekcji
dozownik  do  płynu  dezynfekcyjnego  z  ramieniem
łokciowym, szybką, pojemność min 500 ml, obudowa
dozownika                                     z wytrzymałego
plastiku  ASB,  montowany  do  ściany  za  pomocą
wkrętów,  łatwy  do  utrzymania  w  higienicznej

sztuk 13



czystości.

4 Pościel jednorazowa
jednorazowa,  niejałowa,  komplet  3  –  elementowy:
prześcieradło  (wymiary:210x140  mm),  poszwa  na
kołdrę  (wymiary:  200x160),  poszewka  (wymiary:
70x80 mm), wykonane z włókniny polipropylenowej o
dużej  wytrzymałości  na  rozerwanie  oraz  dużej
przepuszczalności powietrza.

komplet 50

5 Koncentrator tlenu
fabrycznie nowy, na kółkach, napięcie zasilania: 230
VAC  +/-  10%,  pobór  mocy:  <300  W,  koncentracja
tlenu: 90 – 96%, 
głośność: <43 dBA, OPI: niski tlen 82%, bardzo niski
tlen <70%, ciśnienie wyjściowe: 5-7 psi (0,34 – 0,48
Bar),  trwałość zużycia:  nie  mniej  niż  25000 godzin,
przepływ: 0,5 – 5 l/min, obsługa w języku polskim.
Gwarancja minimum 24 miesiące.

sztuk 1

6 Lampa bakteriobójcza/wirusobójcza
funkcja  przepływowej  dezynfekcji  powietrza,
możliwość  stosowania  w  pomieszczeniach  przy
obecności ludzi,
funkcja  dwukierunkowej  bezpośredniej  dezynfekcji
powierzchni,   maksymalna  kubatura
dezynfekowanego  pomieszczenia  przy dezynfekcji
przepływowej:  75 m3,  przepływ  powietrza  nie
mniejszy  niż  160  m3/h,  powierzchnia  naświetlania
przy dezynfekcji bezpośredniej z odległości 1 m: nie
mniejsza niż 7m2, rodzaj światła: ultrafioletowe UV-C,
filtr przeciwkurzowy, miejsce na filtr HEPA, żywotność
źródła  światła:  nie  mniejsza  niż  9000  h,  napięcie
zasilające:  220  –  240  V,  przewód  zasilający  nie
mniejszy niż 3m, wyłącznik on- off, obsługa w języku

sztuk 1



polskim.
Gwarancja minimum 24 miesiące.

7 Pulsoksymetr
mały,  podręczny  pulsoksymetr  napalcowy,
wyposażony  w  ekran  OLED,  4  tryby  wyświetlania,
dokładność  SpO2:  70%  -  100%:  ±  2  cyfry,
dokładność tętna: 25 - 250: ± 3 cyfry, automatyczne
wyłączanie, zasilanie AAAx2, czas pracy 600 kontroli
na dwóch pełnych bateriach w temp. 25 stopni C.
Gwarancja minimum 24 miesiące.

sztuk 1
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          (pieczęć i podpis Wykonawcy)


