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PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ( UMOWY )
zadanie nr 2 – Płytki do kości drobnych

L. p.

Producent
Nr kat.

Przedmiot zamówienia

Jednostka Ilość /
miary
1 rok

1.

Płytki do zespolenia dalszej nasady kości promieniowej, płytki z
niegwintowanymi otworami na śruby, zaopatrzone w system
trójpunktowego blokowania dociskowego oraz pozwalające na
wprowadzenie śruby w zakresie kata +/-15stopni. Płytki w
kształcie delta, delta z oczkiem bocznym, H. Głowy śrub
blokujących bezgwintowe, z trzema punktami blokującymi
dociskowo. Grubość płyt ok. 1,5mm.

szt

15

2.

Śruby korowe o śred. ok 2.5 mm, długość od 8-34 mm. Gniazda
śruby typu gwiaździstego

szt

100

Śruby blokowane o śred. ok. 2.5 mm, łeb śruby bezgwintowy,
długość od 8-34mm. Gniazda śruby typu gwiaździstego

szt

30

Płytki do zespolenia kości palców, wielootworowe, proste, w
kształcie litery T, jednooczkowe do złamań awulsyjnych. Grubość
płytek do 0,6 mm, otwór y pod śruby ok. 1.2/1.5 mm,

szt

8

5.

Śruby korowe o śred. ok 1.2 mm, długość od 4-20mm, gniazdo
śrub typu gwiaździstego

szt

20

6.

Śruby korowe o śred. ok. 1.5 mm, dł od 4-24mm, gniazdo śrub
typu gwiaździstego

szt

40

Płytki do zespolenia kości śródręcza wielootworowe,proste, w
kształcie litery T. Grubość płytek ok 1,0mm, otwory pod śruby ok.
2.0/2.3 m

szt

10

szt

3

3.
4.

7.
8.

Płytki do zespolenia kości śródręcza blokowane,
czterootworowe, proste. Płytki z niegwintowanymi otworami na

Cena jednostkowa
netto */
zł, gr.

Wartość netto
zł, gr.

VAT
%

Wartość brutto
zł., gr.

Wielkość opakowania
(najmniejsza ilość w
jednym opakowaniu)/
jedno opakowanie

śruby, zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania
dociskowego oraz pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie
kata +/-15stopni. Głowy śrub blokujących bezgwintowe, z trzema
punktami blokującymi dociskowo. Grubość płytek ok 1,3mm,
otwór y pod śruby ok. 2.0/2.3 m
9.

Śruby korowe o śred. ok. 2.0 mm, długość od 4-30mm, gniazdo
śrub typu gwiaździstego

szt

20

10.

Śruby korowe o śred. ok. 2.3 mm, długość od 5-34mm, gniazdo
śrub typu gwiaździstego

szt

55

11.

Śruby blokowane o śred. ok. 2.0 mm, łeb śruby bezgwintowy,
długość od 6-30mm. Gniazda śruby typu gwiaździstego
RAZEM

szt

15

x

*/ Cena jednostkowa zawiera wszystkie koszty i opłaty dodatkowe

Cena netto /wartość/ zadania Nr 2, ze wszystkimi kosztami i opłatami dodatkowymi ................................................. zł.
/słownie zł: ......................................................................................................................................................................... /.
Cena brutto /wartość/ zadania Nr 2, ze wszystkimi kosztami i opłatami dodatkowymi z ......... % podatkiem VAT ................................ zł.
/słownie zł: ................................................................................................................................... /.
L. p.

1.
2.
3.
4.

Przedmiot zamówienia

Użyczenie instrumentarium do wykonywania
planowych zabiegów kostnych
Użyczenie instrumentarium koniecznego przy
zabiegach nagłych i niezaplanowanych
Bezpłatne szkolenie personelu medycznego
Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego
instrumentarium i implantów
Bezpłatny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
dostarczonego instrumentarium medycznego

.........................................
Miejscowość

Jednostka/ Wartość
minimalna wymagana

Wartość oceniana/
punktacja

Tak

X

Tak

X

Tak

X

Tak

X

............................ …..........................................................
Data

Podpis i pieczęć Wykonawcy

Parametr oferowany:
Tak – należy potwierdzić

x

