Załącznik nr 1a: Kosztorys ofertowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
Wykonawca :
Nazwa i adres :........................................................................................................................
NIP/PESEL.................................................................. REGON.................................................
KRS/CEiDG..............................................................................................................................
reprezentowany przez...........................................................................................................
(należy podać imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

tel.......................................................
e-mail:...............................................

Lp.

1.

2.

Nazwa towaru

Ilość

Jednorazowy fartuch barierowy z SMS
(10 szt). Wykonany z włókniny
trójwarstwowej łączonej ultradźwiękowo,
mankiety ze ściągaczami.
Produkt spełniający podane normy,
potwierdzone certyfikatami.
• Pakowanie: 10 szt. w opakowaniu
/ 10 opakowań w kartonie
• Kolor : Niebieski
• Spełniający normy : EN
1041+A1, EN ISO 14971, EN ISO
15223-1, EN 13795-1
• Spełniający wymogi: Zgodnie z
dyrektywą 93/42/EEC (MDD)
• Materiał: SMS 35g
• Wykończenie rękawów: Białe
mankiety
• Rozmiar S: 10 op.
• Rozmiar M: 42 op.
• Rozmiar L: 10 op.
• Rozmiar XL: 10 op.

72 op.

Maska Antywirusowa KN 95
Produkt kategorii III środków ochrony
osobistej. Spełniająca wymagania
Ministra Zdrowia dotyczące produktów
wykorzystywanych podczas zwalczania
COVID-19: EN 149:2001+A1:2009 Sprzęt ochrony układu oddechowego –
Półmaski filtrujące deklaracja zgodności

720 szt.

Cena
jedn.
netto
zł

Cena
jedn.
brutto
zł

Razem
netto
zł

Podatek Razem
VAT % brutto

zł
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na zgodność z wymaganiami
rozporządzenia UE 2016/425 oznakowanie
znakiem CE. Maseczki składające się z 5
warstw, zapewniające stopień filtracji na
poziomie aż 98%.
Cechy produktu : 5 warstw
- Pełna ochrona ust i nosa
- Wygoda w noszeniu
- Hypoalergiczna
- Blaszka usztywniająca nosek i
zapewaniająca dodatkową szczelność
- Uniwersalny rozmiar

3.

Maska ochronna 3-warstwowa - gumka
niebieska 50 szt. w opakowaniu

37 op.

Wartość ogółem netto razem : …………………………zł
Wartość podatku Vat razem…………..zł
Wartość ogółem brutto razem : …………………………zł

Data i podpis Wykonawcy :
………………………………
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