
                                                                                
                                                                                                         Załącznik Nr 3 –  do  zaproszenia   

AT.Z.2150.46.32.2022        

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

OFERTA CENOWA

Zadanie Nr 3 – CZUJNIKI I AKCESORIA DO PULSOKSYMETRII 

Lp Nazwa j.m. Ilość
Cena

jednostkowa
netto

Stawka
podatku

VAT

Cena
jednostkowa

brutto

Łączna cena
netto  

Łączna cena
brutto

Producent Gwarancja 

1.
Wielorazowy miękki czujnik na palec dla dorosłych  typu 
M1191A prod. Philips (lub odpowiednik) dł. 3m +/- 10%

szt. 35

2.
Wielorazowy czujnik - klips na ucho typu M1194 A prod. 
Philips (lub odpowiednik)

szt. 10

3.
Wielorazowy czujnik - klips na palec dla dorosłych typu 
Nellcor DS-100A- nie Oximax (lub odpowiednik) 

szt. 15

4.
Wielorazowy miękki czujnik na palec dla dorosłych do 
modułu S/5 prod. Datex-Ohmeda – miękki, dł. min. 3m, nie 
wymagający adaptera (niebieska wtyczka, 11 pin)

szt. 6

5.
Wielorazowy czujnik - klips na palec dla dorosłych typu 
Nellcor do monitora iMEC8 prod. Mindray – dł. min. 3m, nie
wymagający adaptera

szt. 12

6.
Kabel połączeniowy do czujników wielorazowych typu DS-
100A do kardiomonitorów UT-4000F prod. Goldway

szt. 2

7.
Kabel połączeniowy do czujników wielorazowych typu DS-
100A do kardiomonitorów PM-8000 prod. Mindray

szt. 3

Gwarancja min. 6 miesięcy  RAZEM:

   Jeżeli przedmiot zamówienia posiada nr katalogowy należy go podać. 

Wartość brutto (słownie): ..............................................................................…………………………………………………………………………………………...........…....
                                                                                              



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