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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 maseczka chirurgiczna jednorazowa
wykonana z trzech warstw niepylącej i hipoalergicznej
włókniny                  z gumkami zakładanymi na uszy,
w  części  środkowej  zakładki  umożliwiające
dopasowanie maseczki do kształtu twarzy – zakrycie
nosa, ust i brody, musi posiadać certyfikat CE

szt 2000

2 maseczka z filtrem FFP3
w  środku  znajduje  się  wielowarstwowy  materiał
filtracyjny                          z polipropylenu, który
zatrzymuje  99%  zanieczyszczeń,  klips  przy  nosie,
uszczelka nosowa wykonana z pianki poliuretanowej,
taśmy nagłowia wykonane z elastycznej gumy, musi
posiadać  certyfikat  CE  oraz  certyfikaty:  PN  –  EN
149+a1:2010

szt 200

3 rękawiczki jednorazowe nitrylowe  bezpudrowe
diagnostyczne, niejałowe, 

op

(100 szt 

200



rozmiary: M – 150 opakowań 
rozmiar: L – 50 opakowań

w opakowaniu)

4 kombinezon ochronny 
barierowy,  nieprzemakalny  i  paro  przepuszczalny,
wielokrotnego  użytku,  kombinezon  nadaje  się  do:
dezynfekcji środkami aktywnymi lub powierzchniowo
– czynnymi, prania wodnego w temperaturze od 60
do  95  C,  sterylizacji  parowej,  posiada  dobrze
przylegający kaptur, gumki ściągające przy rękawach,
pasie,  nogawkach, musi posiadać certyfikat CE oraz
PN-EN 14126:2005,
rozmiary M,L,XL,XXL

szt 50

5 fartuch ochronny wzmocnieniowy niejałowy
jednorazowy,  posiadający  ściągacze  w  mankietach,
wiązany  z  tyłu,  wykonany  z  przewiewnej  włókniny
polipropylenowej, gramatura od 30 g/m2 do 40 g/m2,
posiada certyfikat CE
rozmiary: M,L,XL,XXL

szt 50

6 gogle ochronne
deklaracja zgodności z wymogami rozporządzenia UE
2016/425,  normy  CE,  współczynnik  przepuszczania
światła  minimum  74,4%,  bezbarwne,  posiadają
system  bezpiecznej  wentylacji,  regulacja  długości
paska

szt 40

7 przyłbica ochronna 
wielorazowego  użytku,  swobodna  regulacja
GÓRA/DÓŁ, łatwość                w utrzymaniu czystości,
przystosowana  do  dezynfekcji    środkiem
dezynfekcyjnym zawierającym od 60 – 70% alkoholu),
bardzo łatwy montaż, wygodna regulacja docisku do
nosa -  zapobiega  parowaniu  okularów,  odpowiednia
również  dla  osób w  okularach,  duża wytrzymałość,
miękka pianka podnosząca komfort noszenia, rozmiar
uniwersalny, opaska na głowę wykonana z niepalnego

szt 40



materiału PVC

8 ochraniacz na buty 
zakończone  gumką,  antypoślizgowe,  spełnia
wymagania  Dyrektywy  89/686/EEC  jako  środek
ochrony  indywidualnej,  możliwość  założenia  na
obuwie o rozmiarze 37 do 45 

szt 100

9 środek do dezynfekcji ciała 
alkohol  etylowy,  izopropylowy  minimum  70%  woda
destylowana, gliceryna 1-5%
pojemność od 0,5 litra do 5 litrów.
Karta charakterystyki produktu

litr 180

10 środek do dezynfekcji powierzchni
alkohol  etylowy,  izopropylowy  minimum  70%  woda
destylowana, pojemność od 0,5 litra do 5 litrów.
Karta charakterystyki produktu

litr 85

1. Etykiety na opakowaniach powinny zawierać podstawowe informacje o produkcie w języku polskim,
2. Daty ważności produktu przynajmniej 1,5 roku
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          (pieczęć i podpis Wykonawcy)


