Załącznik nr 1

(Pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
Pakiet nr 1 Rękawice diagnostyczne nitrylowe

Lp.

Nazwa towaru

1.

Rękawice diagnostyczne nitrylowe z dodatkową
widoczną teksturą na końcach palców, o grubości na
palcu 0,1 mm ± 0,01 mm, na dłoni 0,08 mm i na
mankiecie 0,06 mm, o sile zrywania minimum 6N.
Dopuszczone do kontaktu z żywnością z adekwatnym
fabrycznie naniesionym piktogramem na opakowaniu.
Rękawice chroniące przed czynnikami chemicznymi,
znakowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
420:2005, (minimum 4 substancje chemiczne wraz z
określeniem wskaźnika ochrony z uwzględnieniem co
najmniej 2 alkoholi stosowanych w środkach
dezynfekcyjnych) oraz spełniające wymagania w zakresie
odporności na ich przenikanie – na opakowaniu
wymagany odpowiedni piktogram, odpowiednia litera
oznaczająca substancje chemiczną zastosowaną w
badaniu rękawic oraz numer normy EN 374.
Oznakowane podwójnie jako wyrób medyczny klasy I
oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III. Zgodne
z normami EN 455 – 1,2,3, EN 374-3, z EN 420 oraz EN
388.
Opakowanie 100 szt., 150 szt. lub 200 szt. (w
rozmiarze XL po 180 szt.)*
Rozmiar: S, M, L, XL.

J.m.

Ilość

Cena
jedn.
netto
[PLN]

Wartość
netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość
brutto
[PLN]

Nazwa i nr
dokumentu
dopuszczającego
do obrotu*

Producent
i nazwa
handlowa/
Producent i nr
katalogowy

10 000 op. po 150 szt.
15 000 op. po 100 szt.
7 500 op. po 200 szt.
op.

RAZEM
* W przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu.

Miejscowość ........................................................., dnia ......................... 2014 r.
...........................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

ałącznik nr 1
(Pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
Pakiet nr 2 Rękawice diagnostyczne lateksowe

Lp.

Nazwa towaru

J.m.

Ilość

1.

Rękawice diagnostyczne lateksowe, bezpudrowe, o
grubości na palcu min. 0,12 mm, na dłoni min. 0,11
mm i na mankiecie 0,08 mm, o sile zrywania
minimum 9N przed starzeniem i 6N po starzeniu.
Dopuszczone do kontaktu z żywnością z adekwatnym
fabrycznie naniesionym piktogramem na opakowaniu.
Oznakowane podwójnie jako wyrób medyczny klasy I
oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III.
Zgodne z normami EN 455 – 1,2,3 oraz EN 420.
Opakowanie 100 szt.
Rozmiar: S, M, L, XL.

op.

600

Cena
jedn.
netto
[PLN]

Wartość
netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość
brutto
[PLN]

Nazwa i nr
dokumentu
dopuszczającego do
obrotu*

Producent
i nazwa
handlowa/
Producent i nr
katalogowy

RAZEM
* W przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu.
Miejscowość ........................................................., dnia ......................... 2014 r.
...........................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

