
Pakiet nr 1

L.p. Nazwa jm. Ilość

Cena 

jedn. 

Netto 

Wartość 

netto
VAT   %

Wartość 

brutto
Producent Nr katalog.

1

Rękawice niejałowe - nitrylowe S, M, L 

opakowania po 100 szt. Rękawice nitrylowe 

diagnostyczne AQL<=1,5, długość min. 240 mm 

grubość rękawicy  0,05-0,12 mm (bardzo 

elastyczne zbliżone właściwościami do lateksu). 

Kolor niebieski/fioletowy. Siła rozerwania przed 

starzeniem/po starzeniu min. 6,0 N S-20 op. M-

100 op. L-30 op.

op. 145

RAZEM  -   zł x  -   zł 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Rękawice nitrylowe

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY



Pakiet nr 2

L.p. Nazwa jm. Ilość

Cena 

jedn. 

Netto 

Wartość 

netto
VAT   %

Wartość 

brutto
Producent Nr katalog.

1

Kombinezon chroniący przed czynnikami biologicznymi:

materiał: 

- tkanina polipropylenowa typu SMS lub TYVEC

- gramatura min. 40 g/m2  

- zapinany na zamek błyskawiczny

- kaptur wykończony gumką

- brzegi rękawów i nogawek wykończone gumką

- rozmiar M-XXL (rozmiary zgodnie z zamówieniem 

indywidualnm)

- zgodność z normami: PN-EN 14126:2005 

- Odzież ochronna – Wymagania i metody badań dla odzieży 

chroniącej przed czynnikami infekcyjnymi (lub odpowiednio 

EN 14126:2003 EN 14126:2003/AC:2004)

- deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami 

rozporządzenia UE 2016/425

- odporność na przenikanie skażonej cieczy pod wpływem 

ciśnienia hydrostatycznego klasa 4 lub wyższa

- minimalna wytrzymałość na rozdzieranie i na przekłucie wg 

EN 14325:2018 (klasa 1) 

- co najmniej typ 4 wg klasyfikacji zgodnie z EN 14605: 

2005+A1:2009 lub typ 6 wg EN 13034:2005+A1:2009 lub 

normy równoważne

- oznakowanie CE.

szt. 92

RAZEM  -   zł x  -   zł 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Kombinezon chroni przed czynnikami biologicznymi

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY



Pakiet nr 3

L.p. Nazwa jm. Ilość

Cena 

jedn. 

Netto 

Wartość 

netto
VAT   %

Wartość 

brutto
Producent Nr katalog.

1

Środek do dezynfekcji powierzchni (1l) - 

preparat alkoholowy z atomizerem, na bazie 

etanolu do  dezynfekcji  małych i trudno 

dostępnych powierzchni, gotowy do użycia, 

nie zawierający aldehydu glutarowego. 

Spektrum: bakteriobójczo (włącznie z MRSA), 

prątkobójczo, grzybobójczo (C. albicans) / 

drożdżobójczo, wirusobójczo włącznie z HBV / 

HIV, HCV, BVDV, Rota, Adeno, Vaccinia, 

wirusem grypy, Noro. W czasie 1 min.

szt. 71

RAZEM  -   zł x  -   zł 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – środek do dezynfekcji powierzchni

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY


