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FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

l.p. Przedmiot zamówienia j.m ilość cena netto wartość netto % VAT

PAKIET 1 – Rękawice winylowe

1 PARY  

Razem:
PAKIET 2 – Rękawice lateksowe

1 PARY  485

2 PARY  485

Razem:
PAKIET 3 – Rękawice nitrylowe

1 PARY  

2 Szt 10

3 Szt 2

4 Szt 5

5 Szt 5

6 Szt 5

Razem:

wartość 
brutto

PRODUCENT, NAZWA 
ASORTYMENTU, NUMER 

KATALOGOWY

Rękawice diagnostyczne winylowe                                                            
Rękawice diagnostyczne, bezpudrowe, niejałowe, jednorazowego użytku, wykonane z polichlorku winilu, 
równomiernie rolowany brzeg, kształt uniwersalny; pasujące na lewą i prawą dłoń. Poziom AQL≤1,5. 
Wyrób medyczny  i środek ochrony indywidualnej kat.III . 
Rozmiary S, M, L, XL - każdorazowo określane przez Zamawiającego w momencie składania zamówienia 
cząstkowego.

140 000

Rękawice lateksowe wysokie ryzyko
Rękawice lateksowe wysokie ryzyko, diagnostyczne, niejałowe, teksturowane, bezpudrowe, jednorazowego 
użytku odporność na rozdarcie, przekłucie o grubszych ściankach. Długość mankietu  min; 290 mm  AQL≤1,5. 
Zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej  kat. III. 
Rozmiar S, M, L, XL - każdorazowo określane przez Zamawiającego w momencie składania zamówienia 
cząstkowego.
Rękawice diagnostyczne lateksowe pudrowane
Rękawice diagnostyczne z lateksu, lekko pudrowane (minimalna ilość środka pudrującego  niezbędna do 
wygodnego założenia rękawic), niejałowe, pasujące na obie dłonie, równomiernie rolowany brzeg. 
Poziom AQL≤1,5.
Zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej  kat. III. 
Rozmiar S, M, L, XL - każdorazowo określane przez Zamawiającego w momencie składania zamówienia 
cząstkowego.

Rękawice diagnostyczne nitrylowe
Rękawice nitrylowe, niejałowe, bezpudrowe z rulowanym mankietem, AQL≤1,5, kształt uniwersalny; pasujące 
na lewa i prawa dłoń. Teksturowane koncówki palców. Badania potwierdzające spełnienie norm EN-455;1-4, 
EN 374, ASTMF 1671. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat.3.  
Opakowanie jednostkowe fabrycznie oznakowane normami EN 455, EN 374 -2 i EN 374 -3 oraz jako wyrób 
medyczny i środek ochrony osobistej kat.III.
Rozmiar XS, S, M, L, XL - każdorazowo określane przez Zamawiającego w momencie składania zamówienia 
cząstkowego.

240 000

Dozownik do pobierania rękawiczek diagnostycznych  na pojedyncze opakowanie rękawic, uniwersalny – do 
rękawiczek pakowanych w standardowe opakowania, do powieszenia na ścianie
Dozownik do pobierania rękawiczek diagnostycznych  na pojedyncze opakowanie rękawic, uniwersalny – do 
rękawiczek pakowanych w standardowe opakowania, do powieszenia na szynie
Dozownik do pobierania rękawiczek diagnostycznych,  na dwa opakowania rękawic, uniwersalny  – do 
rękawiczek pakowanych w standardowe opakowania, do powieszenia na ścianie
Dozownik do pobierania rękawiczek diagnostycznych,  na dwa opakowania rękawic, uniwersalny  – do 
rękawiczek pakowanych w standardowe opakowania, do powieszenia na szynie
Dozownik do pobierania rękawiczek diagnostycznych,  na trzy  opakowania rękawic, uniwersalny  – do 
rękawiczek pakowanych w standardowe opakowania, do powieszenia na ścianie



PAKIET  4  -  Rękawice sterylne, chirurgiczne

1 PARY  10

2 PARY  

3 PARY  

4 PARY  50

Razem:
PAKIET 5  -  Rękawice sterylne, ortopedyczne

1 Kpl

Razem:
PAKIET 6 – Rękawice do przygotowywania żywienia

1 PARY  200

Razem :

Razem wartość oferty :

Wszystkie rękawice muszą być zgodne z normami: EN 455, EN 374-1, 2, 3, 4 i 5, EN 980 / EN ISO 15223.

Rękawice chirurgiczne, ginekologiczne, 
lateksowe, jałowe bezpudrowe, z przedłużonym mankietem, długość min; 480mm. Poziom AQL≤1,5. Koniec 
zrolowany.
Rękawice chirurgiczne jałowe,
wykonane z lateksu, kauczuku naturalnego. Pudrowane skrobią (mączką) kukurydzianą. Powierzchnia lekko 
teksturowana, mankiet wykończony równomiernie rolowanym, wzmocnionym brzegiem. Kształt anatomiczny, 
zróżnicowany na prawą i lewą dłoń. Długość rękawicy minimum 285 mm. Sterylizowane radiacyjnie. Poziom 
szczelności: AQL < 1,0. Grubość rękawicy (ścianka pojedyncza): palec min: 0,21mm.  Poziom protein < 50 µg. 
 Na mankiecie musi być napis oznaczający nazwę i rozmiar rękawicy. Fabryczne oznakowanie jako wyrób 
medyczny i środek ochrony osobistej środek ochrony osobistej kat. 3 z fabrycznym oznakowaniem. 
Rozmiar od 6,0 do 8,5 - każdorazowo określane przez Zamawiającego w momencie składania zamówienia 
cząstkowego.

11 250

Rękawice chirurgiczne, sterylne (bezpudrowe),
wykonane z lateksu kauczuku naturalnego, obustronnie polimeryzowane. Powierzchnia lekko teksturowana, 
mankiet wykończony równomiernie rolowanym, wzmocnionym brzegiem. Kształt anatomiczny, zróżnicowany 
na prawa i lewą dłoń. Długość rękawicy min. 285 mm. Strerylizowane radiacyjnie. Poziom protein  < 20 µg. 
Poziom szczelności: AQL < 1,0. Grubość rękawicy (ścianka pojedyncza): palec min: 0,22mm. Na mankiecie 
musi być napis oznaczający nazwę i rozmiar rękawicy. Fabryczne oznakowanie jako wyrób medyczny i środek 
ochrony osobistej środek ochrony osobistej kat. 3 z fabrycznym oznakowaniem..
Rozmiar od 6,0 do 8,5 - każdorazowo określane przez Zamawiającego w momencie składania zamówienia 
cząstkowego.

3 200

Rękawice chirurgiczne sterylne syntetyczne (bezlateksowe)
wykonane z neoprenu bez środka pudrującego, obustronnie polimeryzowane. Powierzchnia lekko teksturowana 
kształt anatomiczny, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń. Sterylizowane radiacyjnie. Poziom szczelności: AQL 
< 1,0. Długość rękawicy min. 285 mm. Grubość rękawicy (ścianka pojedyncza): palec min: 0,22mm. Na 
mankiecie musi być napis oznaczający nazwę i rozmiar rękawicy. Fabryczne oznakowanie jako wyrób 
medyczny i środek ochrony osobistej środek ochrony osobistej kat. 3 z fabrycznym oznakowaniem. 
Rozmiar od 6,0 do 8,5 - każdorazowo określane przez Zamawiającego w momencie składania zamówienia 
cząstkowego.

Rękawice chirurgiczne (ortopedyczne),
sterylne, bezpudrowe, lateksowe, pokryte polimerem, z rolowanym mankietem, o grubszych ściankach, w 
komplecie o zróżnicowanej kolorystyce (wewnętrzna: kolor intensywny). Długość rękawic min. 285mm. Na 
mankiecie musi być napis oznaczający nazwę i rozmiar rękawic. Poziom szczelności: AQL < 1,0. Pakowane 
jako komplet=2pary
Rozmiar od 6,0 do 8,5 - każdorazowo określane przez Zamawiającego w momencie składania zamówienia 
cząstkowego.

1 200

Rękawice lateksowe jałowe bezpudrowe, kształt anatomiczny, rolowany mankiet, rękawice pokryte 
polimerem, długość rękawicy min. 285mm, grubość na palcu 0,20-0,23mm, poziom protein lateksu ≤ 20 µg/g, 
AQL < 1,0. Pakowane parami. 
Rozmiary od 6.0 – 9.0 - każdorazowo określane przez Zamawiającego w momencie składania zamówienia 
cząstkowego.


	Wartość szacunkowa

