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PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA ( UMOWY ) 
zadanie nr 8 – System reduktorów stożka do operacji rewizyjnych stawu biodrowego

L. p.
Producent

Nr kat.
Przedmiot zamówienia

Jednostka 
miary 

Ilość 
Cena jednostkowa

netto */
zł, gr.

Wartość netto
zł, gr.

VAT
%

Wartość  
 brutto 
zł., gr.

Minimalna ilość sztuk w
opakowaniu (ilość/jedno

opakowanie) 

1

Reduktor stożka umożliwiające 
śródoperacyjną korekcję długości szyjki do 
21mm, antewersji do 14o i kąta CCD do 14o . 
Reduktory dopasowane do dowolnego typu 
stożka. W standardzie dostępne reduktory 
12/14 i 14/16. 

szt 2

2

Reduktor stożków innych niż 12/14 i 14/16. 
Reduktor stożka umożliwiające 
śródoperacyjną korekcję długości szyjki do 
21 mm, antewersji do 14o i kąta CCD do 14o

szt 2

3
Głowa metalowa CoCr o średnicach 28mm, 
32m i 36mm dostosowane do reduktora 
stożka 

szt 2

4
Głowa ceramiczna o średnicach 28mm, 
32mm i 36mm dostosowane do reduktorów 
stożka 

szt 2

                          RAZEM x x
*/ Cena jednostkowa zawiera wszystkie koszty i opłaty dodatkowe

Cena netto /wartość/ zadania Nr 8, ze wszystkimi kosztami i opłatami dodatkowymi ....................................................................................................................................... zł.



/słownie zł: ................................................................................................................................................................................................................................................................. /.

Cena brutto /wartość/ zadania Nr 8,  ze wszystkimi kosztami i opłatami dodatkowymi z ......... % podatkiem VAT ......................................................................................... zł. 
/słownie zł: ................................................................................................................................................................................................................................................................ /.

L. p. Przedmiot zamówienia
Jednostka/ Wartość

minimalna wymagana
Wartość oceniana/

punktacja
Parametr oferowany:

Tak – należy potwierdzić

1.
Użyczenie instrumentarium do wykonywania 
planowych zabiegów kostnych

Tak X

2.
Użyczenie instrumentarium koniecznego przy 
zabiegach nagłych i niezaplanowanych

Tak X

3.
Bezpłatne szkolenie personelu medycznego 
Zamawiającego w zakresie obsługi 
dostarczonego instrumentarium i implantów

Tak X

4.
Bezpłatny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 
dostarczonego instrumentarium medycznego

Tak X
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Miejscowość Data Podpis i pieczęć Wykonawcy


