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Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

L.p. Charakterystyka preparatu                    
Opakowanie 

jednostkowe
Ilość

Cena  

netto
VAT

Cena 

brutto

Wartość 

netto

Wartość 

brutto

Nazwa handlowa 

preparatu

1

Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w 

postaci żelu; na bazie alkoholu nie zawierający 

chlorheksydyny.Spektrum: B (EN 13727), F, V ( HIV, HBV, 

HCV, Rotawirus, Norowirus) oraz prątki. W workach 

jednorazowych z zastawką zabezpieczającą. Kompatybilny z 

dozownikiem  Soft Care Line.

800ml 1100

2

Mydło z zawartością kwasu mlekowego w płynie do 

higienicznego i chirurgicznego mycia rąk, pH 5,0. W 

jednorazowych saszetkach z zastawką zabezpieczającą 

substancję znajdującą się w saszetce przed wtórną kontaminacją. 

Kompatybilny z dozownikiem  Soft Care Line.

800ml 1345

3

Preparat myjący w postaci żelu z zawartością gliceryny, bez

zawartości perfum, barwników i mydła naturalnego,

przeznaczony do skóry wrażliwej. Ph 5-5.5. Opakowanie

kompatybilne z dozownikiem łokciowym typu Dermados

500ml 465

4

Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. 

Skuteczność dezynfekcji higienicznej w 30 sek. zgodnie z 

normą EN 1500 i  EN 12791. Spektrum: B (EN 13727), F, V ( 

HIV, HBV, HCV, Rotawirus, Norowirus) oraz prątki. 

Opakowanie kompatybilne z dozownikiem typu Dermados.

500ml 280

5

Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. 

Skuteczność dezynfekcji higienicznej w 30 sek. zgodnie z 

normą EN 1500 i  EN 12791. Spektrum: B (EN 13727), F, V ( 

HIV, HBV, HCV, Rotawirus, Norowirus) oraz prątki. 

Opakowanie z pompką dozujacą.

500ml 300

6

Preparat myjąco - pielęgnujący do higienicznego i 

chirurgicznego mycia rąk w jednorazowych opakowaniach 

posiadajcych zastawkę zabezpieczającą przed wtórną 

kontaminacją. Zawierający mieszaninę anionowych i 

amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych, glicerynę 

i kwas cytrynowy. Neutralne dla skóry rąk pH ok.5.

1300ml 30
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7

Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w

postaci żelu; na bazie alkoholu nie zawierający chlorheksydyny.

Spektrum: B (EN 13727), F, V ( HIV, HBV, HCV, Rotawirus,

Norowirus) oraz prątki. W opakowaniach jednorazowych z

zastawką zabezpieczającą. Na czas trwania umowy zamawiający

wymaga dostarczenia bezpłatnie 20 dozowników hybrydowych

(tzn.z możliwością pobierania preparatu bezdotykowo oraz

manualnie)

1300ml 33

8 Zawieszka przyłóżkowa do do opakowania z pozycji 6. 1 szt 40

9 Dozownik Soft Care Line 1szt 30

SUMA:
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