
Zamość, 28.02.2018 r.

AG.Z.2150.45.2.2018

 Dotyczy: Zmiany treści zaproszenia oraz terminu składania ofert.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
informuje,  że  zmianie  ulega  treść  zaproszenia  do  złożenia  oferty  na  dostawę  drenów
krótkich  do  przetaczania  leków  cytostatycznych  z  5  odprowadzeniami  (nr  sprawy:
AG.Z.2150.45.2.2018).

1. Zmianie ulega opis przedmiotu zamówienia w ofercie cenowej poz. 1 załącznika nr
2 do zaproszenia. 
Obowiązujący opis przedmiotu zamówienia przedstawiamy w załączniku nr 1 do 
niniejszego pisma.

2. Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert:
− było:  

termin składania ofert to 02 marca 2018 r. godz. 13:00
termin otwarcia ofert to 02 marca 2018 r. godz. 14:00

− jest:
termin składania ofert to 09 marca 2018 r. godz. 13:00
termin otwarcia ofert to 09 marca 2018 r. godz. 14:00

Pozostałe zapisy zaproszenia do złożenia oferty nie ulegają zmianie. 

Załącznik:
1. Obowiązujący opis przedmiotu zamówienia – „Formularz oferty cenowej”

Z-ca DYREKTORA                                           
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO                    
     SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO                              
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu                            

    ds. Lecznictwa
                                                                     

                             (-) lek. med. Marek Lipiec
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Załącznik nr 1 do pisma 

…......................................
(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA CENOWA

L.p. Asortyment / 
Nazwa handlowa

Ilość
w szt.

Jedn. cena
netto 

w PLN

Stawka
podatku
VAT w 

% 

Jedn. cena
brutto 
w PLN

( 4 + 5)

Łączna cena
netto 

w PLN 

(4 x 3)

Łączna cena
brutto 
w PLN 

( 7 + 5)

Producent 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Bursztynowy  zestaw  do  dożyylnej
infuzji  leków  cytostatycznych.  
Dren  półprzezroczysty  z  dobrze
widocznym  torem  przepływu  ,oraz
dobrze  widoczna  ergonomiczna
komora  kroplowa.  .  Dren  główny do
podłączenia  z  płynem  do
przepłukiwania  linii  i  możliwość
podłączenia  do  niego  odpowiedniej
ilości  opakowań  z  lekiem
cytostatycznym tzw. choinka.
Dren  miękki,  elastyczny,  który
odkształci  się po zwolnieniu zacisku,
umożliwiając swobodny przepływ.
Linia  do  przepłukiwania  po
każdorazowym  podaniu  leku  bez
konieczności rozłączania systemu.
Zastawki  do  podłączenia  krótkich
drenów do przygotowania leków oraz
zastawka do podaży bolusa.
Zaciski  z  miękkiego  sprężystego
materiału. Ostry kolec wyposażony w
odpowietrznik z filtrem.
Zacisk rolkowy z miejscem na kolec.
Długość zestawu maximum 200 cm.
System  zamknięty  gwarantujący
automatyczne  zabezpieczenie  przed
wyciekiem  płynu,  bądź
wprowadzeniem powietrza do układu
infuzyjnego.
Połączenie  drenu  kompatybilne  z
łącznikiem.
Przyrząd  powinien  posiadać  atesty
odnośnie podawania cytostatyków

3000
szt

X X X X X X X

Wartość brutto 
(słownie).............................................................................................................  

                                                                                  ..................................................
                                                                    ( podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej *)

* - niepotrzebne skreślić
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