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     (pieczęć Wykonawcy)

OFERTA CENOWA

Zadanie Nr 4 - MANKIETY i AKCESORIA DO NIEINWAZYJNEGO POMIARU CIŚNIENIA DO KARDIOMONITORÓW 

Lp Nazwa j.m. Ilość
Cena

jednostkowa
netto

Stawka
podatku

VAT

Cena
jednostkowa

brutto

Łączna cena
netto  

Łączna cena
brutto

Producent Gwarancja 

1.
Wielorazowy mankiet do pomiaru ciśnienia dla dorosłych, 
rozmiar standard, wtyk typu Philips

szt. 80

2.
Wielorazowy mankiet do pomiaru ciśnienia dla dorosłych, 
rozmiar duży, wtyk typu Philips 

szt. 6

3.
Wielorazowy mankiet do pomiaru ciśnienia dla dorosłych, 
rozmiar standard, z dwoma wężykami, wtyk typu Philips

szt. 8

4.
Wielorazowy mankiet do pomiaru ciśnienia dla dorosłych, 
rozmiar standard, z dwoma wężykami, do monitora 
Carescape B650

szt. 10

5.
Przewód powietrzny do mankietów wielorazowych z 
dwoma wężykami dp monitora Carescape B650

szt. 4

6.
Przewód powietrzny do mankietów wielorazowych do 
monitorów typu Philips dł. 1,5 m (+/- 10%)

szt. 100

7.
Przewód powietrzny do mankietów wielorazowych do 
monitorów typu PM-8000 prod. Mindray (2x 
szybkozłączka żeńska ze sprężynką)

szt. 8

8.
Konektor przewodu powietrznego od strony mankietu do 
podłączenia mankietów typu Philips (szybkozłączka żeńska
ze sprężynką)

szt. 20

RAZEM:



Wymagania dla mankietów:
- mankiet dwuwarstwowy (wyposażony w wewnętrzny pęcherz);
- bez lateksu;
- pokrycie poliuretanowe, odporne na wilgoć i zabrudzenia, łatwe w czyszczeniu i dezynfekcji
- gwarancja min. 6 miesięcy  

Jeżeli przedmiot zamówienia posiada nr katalogowy należy go podać. 

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

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