
Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo cenowy

lp Nazwa asortymentu j.m. ilość

cena 

jednostkow

a netto

wartość netto

stawka 

VAT 

%

wartość VAT wartość brutto

1

Stacja do dezynfekcji rąk- bezdotykowy automatyczny dozownik ze stojakiem. 

Bezdotykowa  stacja do dezynfekcji rąk, automatycznie dozująca 1 dawkę płynu, przeznaczona do 

dozowania różnych preparatów do dezynfekcji rąk, zasilanie sieciowe lub sieciowo 

akumulatorowe . Urządzenie o wysokości 130 cm x 35cm x 35 cm (+/- 20%), o pojemności 

zbiornika min. 1,2 l (1200 dawek)

szt. 5,00 0,00 0,00 0,00

2

Lampa bakteriobójcza przepływowa dwufunkcyjna jezdna.Lampa bakteriobójcza 

przepływowa dwufunkcyjna jezdna,  z licznikiem czasu pracy, z minimalnym zasięgiem  działania 

lampy 18 m.kw. , z możliwością pracy w obecności mieszkańca, napięcie zasilania: 230 V 50 Hz, 

energooszczędne - pobór mocy: 115 VA, element emitujący promieniowanie UV-C: 2x55 W, 

trwałość promiennika: 8000 h

wydajność wentylatora: 199 m3/h, dezynfekowana kubatura: 45-90 m3/h, zasięg działania lampy: 

18-36 m2, klasa zabezpieczenia ppor.: I ,wymiary kopuły: 112,5 x 21,5 x 13,0 cm (+/-

20%),wymiary: 60,0 x 134,0 x 60,0 cm (+/-20%), przewód z wtyczką.      

szt. 1,00 0,00 0,00 0,00

3

Profesjonalna parownica ciśnieniowa. Parownica ciśnieniowa o minimalnej pojemności 

zbiornika 4 l, mim. ciśnienie wyrzutu pary 4 bary, z system dwuzbiornikowym, o możliwość 

regulacji wilgotności i ciśnienia pary, max. temperatura pary 1450C, z akcesoriami: wąż parowy z 

uchwytem 2.5m. Rury parowe 2szt., dysza podłogowa z lamelkami ścierka frotte do dyszy 

podłogowej z lamelkami - 1 szt., dysza podłogowa ze szczotką ścierka frotte do dyszy podłogowej 

ze szczotką - 1 szt. dysza ręczna ściereczka frotte do dyszy ręcznej - 1 szt., dysza punktowa 

(120mm), dysza punktowa (180mm), dysza power z przedłużką, szczotka okrągła (do dyszy 

punktowej) lejek do napełniania.

szt. 1,00 0,00 0,00 0,00

4

Myjki jednorazowe  flizelinowe nasączone mydłem  A’50. Wymiary: 24 x 17 cm (+/- 0,5 cm), 

złożone z dwóch warstw: 1) przedniej nasączonej środkiem myjący o neutralnym pH 5.5,

2) tylnej; , uwalnia swoje higieniczne właściwości przy kontakcie z niewielką ilością wody, 

ergonomiczna budowa zapobiega zsunięciu się z ręki w trakcie używania – zwężana w 

nadgarstku, zgrzewana termicznie. Ilość: w opakowaniu pojedynczym - 50 szt.

op. 160,00 0,00 0,00 0,00

5
Maseczki chirurgiczne trójwarstwowe. Maseczki chirurgiczne trójwarstwowe z atestem 

zawierają pasek usztywniający, wygodne gumki
szt. 2 000,00 0,00 0,00 0,00

6

Fartuchy jednorazowe.  Fartuch ochronny jednorazowy, wykonany z tkaniny polipropylen o 

gramaturze 40 g/m², rozmiar uniwersalny,fartuch przy szyi zapinany jest na rzep, w pasie posiada 

troki do wiązania z tyłu, rękawy wykończone  mankietem, pakowany po 1 szt. w folię. 

szt. 500,00 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00


