
Załącznik nr 1 b do oferty

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Spr. nr ZP/251/I-13/2013

Pakiet nr 2 – materiały do sterylizacji

Lp. Nazwa przedmiotu Jednostka 
miary

Zamawiana 
ilość

NAZWA/
PRODUCENT

Cena jedn. 
netto

Wartość netto
(zł)

VAT
(%)

Wartość brutto
(zł)

1.

Metkownica trzyrzędowa numeryczna drukująca etykiety 
umożliwiające zapis informacji dotyczących: daty sterylizacji, 
daty przydatności pakietu, numeru autoklawu, numeru cyklu 
sterylizacji, kodu operatora (BLITZ C17 lub równoważna)

szt. 1

2. Rolka do metkownicy z poz. 1. rolka 3

3.
Etykiety podwójne przylepne ze wskaźnikiem procesu 
sterylizacji parowej z pięcioma miejscami informacyjnymi, op. - 
500szt.

op. 150

4. Test biologiczny -  fiolkowe wskaźniki biologiczne,  para 
wodna,  czas odczytu  po 24 godz. ( op. 100szt.) op. 7

5.

Rękaw do sterylizacji  -  200mm x 200m (kierunek otwierania 
tylko od strony papieru, wskaźnik (S), zgrzew wielokrotny tj. 
wielokanałowy, wielorowkowy, gramatura papieru 60 g/m2, 
grubość folii 52 um, folia min. 5 warstw nie licząc kleju, 
informacja o zgodności z normą 11607 – 1 oraz 868-5 
umieszczona na rękawie.

rolka 26

6.

Rękaw do sterylizacji  -  120mm x 200m (kierunek otwierania 
tylko od strony papieru, wskaźnik (S), zgrzew wielokrotny tj. 
wielokanałowy, wielorowkowy, gramatura papieru 60 g/m2, 
grubość folii 52 um, folia min. 5 warstw nie licząc kleju, 
informacja o zgodności z normą 11607 – 1 oraz 868-5 
umieszczona na rękawie.

rolka 27
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7.

Rękaw do sterylizacji  -  100mm x 200m (kierunek otwierania 
tylko od strony papieru, wskaźnik (S), zgrzew wielokrotny tj. 
wielokanałowy, wielorowkowy, gramatura papieru 60 g/m2, 
grubość folii 52 um, folia min. 5 warstw nie licząc kleju, 
informacja o zgodności z normą 11607 – 1 oraz 868-5 
umieszczona na rękawie.

rolka 20

8.

Rękaw do sterylizacji  -  75mm x 200m (kierunek otwierania 
tylko od strony papieru, wskaźnik (S), zgrzew wielokrotny tj. 
wielokanałowy, wielorowkowy, gramatura papieru 60 g/m2, 
grubość folii 52 um, folia min. 5 warstw nie licząc kleju, 
informacja o zgodności z normą 11607 – 1 oraz 868-5 
umieszczona na rękawie.

rolka 30

9.
Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny kl. IV do kontroli 
sterylizacji parą wodną. Informacja o klasie testu na każdym 
teście, op. 500szt.

op. 150

10.
Test zintegrowany V kl. Do kontroli sterylizacji z przesuwalną 
substancją wskaźnikową w dwóch niezależnych okienkach. 
Informacja o klasie testu na każdym teście, op. 100szt.

op. 27

11. Torebki samoklejące 90x230 mm, op. 200 szt. op. 7

12. Torebki samoklejące 57x105 mm, op. 200 szt. op. 3

13.  Sporal A (op. 10 szt.) op. 8

RAZEM: X

...................................., dnia ....................................               ............................................................................
             /podpis i pieczęć imienna Wykonawcy lub osoby 
                       upoważnionej do jego reprezentowania /
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