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                                                                                        FORMULARZ  ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET  I

Lp.       Nazwa wyrobu Jedn.

miary

Ilość Cena 
jedn.

netto w 
PLN

Wartość 
netto

  (4 x 5)

VAT

 %

Wartość 
VAT

 (6 x 7)

Wartość 
brutto

   (6+8)

Nazwa 
handlow
a

Producent Klasa

wyrobu 

medycznego

 

  Numer

katalogowy

Numer i data 

świadectwa

dopuszczenia

do obrotu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.

Dreny do pompy 
rolkowej ARTHREX 
Typ AR-6475 – 
długość minimalna 
500 cm, jednorazowe 
sterylnie pakowane.

szt.    70

2.

Dreny do pompy 
rolkowej ARTHREX 
typ AR -6475 – 
długość minimalna 
500 cm, tzw. system 
dobowy wymienna 
część do pacjenta, 
sterylne.

szt.    100



Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy  innych drenów artroskopowych ale wówczas na czas obowiązywania umowy Wykonawca musi na swój koszt 
udostępnić pompę. Pompa musi spełniać następujące kryteria : regulacja przepływu i systemu bezpieczeństwa przed nagłym wzrostem ciśnienia wewnątrz  
stawu.



PAKIET  II

Lp.       Nazwa wyrobu Jedn.

miary

Ilość Cena 
jedn.

 netto 
w PLN

Wartość 
netto

  (4 x 5)

VAT

 %

Wartość 
VAT

 (6 x 7)

Wartość 
brutto

   (6+8)

Nazwa 

handlowa

 Producen
t 

  

Klasa

wyrobu

medycznego

Numer

katalogowy

Numer i data 

świadectwa

dopuszczenia

do obrotu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.

Ostrze Shawer do 
tkanek miękkich 
agresywne, 
ząbkowe w 
płaszczu średnica 
od 2,0 do 5,8 do 
wyboru. Shawer 
firmy Arthrex . 
Forma minibanku. 
Autoklaw

szt.    10

2.

Ostrze Shawer do 
tkanki kostnej 
ostrze stożkowe, 
rowki od czubka 
do podstawy, 
średnica od 3,8 do 
5,8 do wyboru.

szt.    10



Shawer firmy 
Arthrex. Forma 
minibanku. 
Autoklaw.



PAKIET  III

Lp.       Nazwa wyrobu Jedn.

miary

Ilość Cena 
jedn.

 netto 
w PLN

Wartość 
netto

  (4 x 5)

VAT

 %

Wartoś
ć VAT

 (6 x 7)

Wartość 
brutto

   (6+8)

Nazwa

handlowa

  Producent 

  

Klasa 
wyrobu 

medyczne
go

Numer

katalogowy

Numer i data 

świadectwa

dopuszczenia

do obrotu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.

Zestaw do szycia 
łąkotek. 
Prowadnica 
pistoletowa z 
możliwością 
określania miary 
głębokości. 
Implant 
niewchłanialny 
podwójny w 
formie bloczka itp. 
W zestawie 
instrument 
spychający węzeł. 
Pakowane 
pojedynczo. Forma 
minibanku.

szt.    30



PAKIET  IV

Lp.       Nazwa wyrobu Jedn.

miary

Ilość Cena 
jedn.

 netto 
w PLN

Wartość 
netto

  (4 x 5)

VAT

 %

Wartość 
VAT

 (6 x 7)

Wartość 
brutto

   (6+8)

Nazwa

handlow
a

Producen
t 

  

Klasa

wyrobu 
medyczneg
o

Numer

katalogowy

Numer i data 

świadectwa

dopuszczenia

do obrotu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.

Drut wiercący o 
średnicy 2,4 mm, 
długość 40-45 cm 1 
koniec ostry, 
podziałka, 2 koniec z 
oczkiem spłaszczonym 
pozwalający na takie 
umocowanie nici w 
otworze aby nie 
zwiększać średnicy – 
autoklaw/wielorazowy

 Forma minibanku.

szt.    5

2.

Drut wiercący o 
średnicy 3,5 mm do 
tworzenia kanałów w 
systemie 



endobutton/retrobutt
on, podziałka co 5 
mm, koniec tępy 
zakończony oczkiem- 
autoklaw 
/wielorazowy. Forma 
minibanku.

szt.   10



PAKIET  V

Lp.       Nazwa wyrobu Jedn.

miary

Ilość Cena 
jedn. 
netto 
w PLN 

Wartość 
netto

  (4 x 5)

  

VAT

 %

Wartość 
VAT

 (6 x 7)

Wartość 
brutto

   (6+8)

Nazwa

handlowa

Producen
t

  Klasa

wyrobu

medycznego

Numer

katalogowy

Numer i data 

świadectwa

dopuszczenia

do obrotu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.

Śruba typu delta 
niewchłanialna do 
mocowania 
przeszczepu więzadła 
krzyżowego 
kaniulowana na całej 
długości. W części 
kaniulowanej 6 
ramienne wycięcie 
pozwalające na 
pewne trzymanie na 
śrubokręcie ( w 
przypadku innego 
kształtu na czas 
obowiązywania 
umowy należy 
udostępnić 
kompatybilny 
śrubokręt w 

szt.    40



cenie).Śruba 
stożkowa 
zwiększająca się od 
czubka do podstawy. 
Średnice 8,9,10,11 
mm, długość 28-35 
mm. Forma 
minibanku. 

2.

System mocowania 
przeszczepu więzadła 
krzyżowego w kanale 
udowym typu 
endobutton 
(retrobuton) suture 
loop.

Implant do 
mocowania na 
warstwie korowej 
kości. Pożądany 
system z możliwością 
wciągania 
przeszczepu do 
kanału. System 2 nici. 
Forma minibanku.

szt.    50



3.

Śruba typu delta 
wchłanialna do 
mocowania 
przeszczepu więzadła 
krzyżowego 
kaniulowana na całej 
długości.

W części 
kaniulowanej 6 
ramienne wycięcie 
pozwalające na 
pewne trzymanie na 
śrubokręcie ( w 
przypadku innego 
kształtu na czas 
obowiązywania 
umowy należy 
udostępnić 
kompatybilny 
śrubokręt w cenie). 
Śruba stożkowa 
zwiększająca się od 
czubka do podstawy.

Średnice 8,9,10,11 
mm, długość 28-35 
mm . Forma 
minibanku .

szt.     40


