
 

 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego  
 

…………………, dnia …………..2022 r. 
 

 

Formularz oferty 

„ZAKUP I DOSTAWA PRZENOŚNYCH PODCIŚNIENIOWYCH SYSTEMÓW DO TERAPII RAN WRAZ Z MATERIAŁAMI 

EKSPLOATACYJNYMI” 

1. Urządzenie przenośne do podciśnieniowej terapii ran 

A. Model urządzenia ambulatoryjnego: 

 

………………………………………………………. 

 

B. Parametry techniczne: 

Wymagane przez Zamawiającego minimalne 

parametry techniczne 

Oferowany sprzęt posiada*: 

(Wypełnia oferent) 

Urządzenie ambulatoryjne do podciśnieniowej terapii ran: 

1. Zakres wytwarzanego ujemnego 

ciśnienia mierzonego w ranie o 

wartościach od 25 – 200 mm/Hg. 

2. Regulacja umożliwiająca stosowanie 

terapii ciągłej lub przerywanej oraz 

wyboru natężenia na poziomach: niskie, 

średnie, wysokie. 

3. Wyposażone w baterię wewnętrzną.  

4. Wbudowana pamięć wewnętrzna oraz 

port USB. 

5. Funkcja alarmu w przypadku wykrycia 

nieszczelności prowadzących do utraty 

ciśnienia. 

6. Waga wynosząca maksymalnie 1,1 kg. 

 

1. Zakres wytwarzanego ujemnego ciśnienia 

mierzone w ranie o wartościach od 25 – 

200 mm/Hg.                  tak/nie 

2. Regulacja umożliwiająca stosowanie 

terapii ciągłej lub przerywanej oraz 

wyboru natężenia na poziomach: niskie, 

średnie, wysokie.           tak/nie 

3. Bateria wewnętrzna     tak/nie 

4. Wbudowana pamięć wewnętrzna oraz 

port USB                          tak/nie 

5. Funkcja alarmu w przypadku wykrycia 

nieszczelności prowadzących do utraty 

ciśnienia                          tak/nie 

6. Waga …………………. 

 

* Niewłaściwe skreślić 

C. Cena 

 Cena netto Vat Cena brutto 

Cena    
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2. Materiały eksploatacyjne do urządzeń przenośnych do podciśnieniowej terapii ran (cena za 1 szt.) 

L.p. Typ materiału eksploatacyjnego Cena netto Vat Cena brutto 

1.  Sterylny kanister jednorazowy z żelem 
bakteriobójczym, filtrami węglowym i 
antybakteryjnym, z drenem, zaciskiem, złączem o 
pojemności 300 ml 

   

2.  Sterylny kanister jednorazowy z żelem 
bakteriobójczym, filtrami węglowym i 
antybakteryjnym, z drenem, zaciskiem, złączem o 
pojemności 500 ml 

   

3.  Zestaw opatrunkowy piankowy 10,5x7,5x3,2 cm do 
terapii podciśnieniowej zawierający: jałowy 
opatrunek wykonany z siatkowego poliuretanu (PE) 
o otwartych porach, podkładkę dociskającą 
opatrunek i folię z drenem odprowadzającym, 
zaciskiem oraz złączem do kanistra, samoprzylepną 
folią do mocowania i uszczelniania opatrunku 

   

4.  Zestaw opatrunkowy piankowy 26x15x3,2 cm do 
terapii podciśnieniowej zawierający: jałowy 
opatrunek wykonany z siatkowego poliuretanu (PE) 
o otwartych porach, podkładkę dociskającą 
opatrunek i folię z drenem odprowadzającym, 
zaciskiem oraz złączem do kanistra, samoprzylepną 
folią do mocowania i uszczelniania opatrunku 

   

5.  Zestaw opatrunkowy piankowy 17x15x1,8 cm do 
terapii podciśnieniowej z możliwością płukania rany 
zawierający : 2 opatrunki wykonane z siatkowego 
poliuretanu (PE) o otwartych porach, podkładkę 
dociskającą opatrunek i folię z drenem 
odprowadzającym, zaciskiem oraz złączem do 
kanistra i kasety podającej płyn, samoprzylepną folią 
do mocowania i uszczelniania opatrunku  

   

6.  Podkładka z folią samoprzylepna i z drenem 
odprowadzającym, zaciskiem oraz złączem do 
kanistra 

   

7.  Folia samoprzylepna, okluzyjna o rozmiarach 
30,5x26cm 

   

8.  Zestaw opatrunkowy do stosowania na zamknięte 
rany zawierający: gąbkę poliuretanową, warstwę 
pośrednią oraz jony srebra, folię zintegrowaną z 
gąbką, drenem,  zaciskiem i złączem do kanistra oraz 
konektor do urządzenia ambulatoryjnego o 
rozmiarach 25,4x6,4x1,8 cm    

   

 

 

............................................................  

                                                                                                                                  podpis osoby upoważnionej 

 


