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FORMULARZ CENOWY
Cena brutto zamówienia powinna stanowić sumę wartości brutto wszystkich pozycji, natomiast wartość brutto poszczególnych pozycji  winna być obliczona jako 

wartość netto powiększona o kwotę obowiązującego podatku. Wartość netto poszczególnych pozycji należy obliczyć jako iloczyn liczby jednstek miary przez 

cenę jednostkową netto, a uzyskaną kwotę zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. Cenę jednostkową brutto należy obliczyć jako cenę jednostkową netto 

powiększoną o kwotę obowiązującego podatku i zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.  

L.p. Nazwa produktu, wymagane parametry Jednostka 

miary 

zpotrze- 

bowania

Ilość Cena jed- 

nostkowa 

netto w zł

Cena jed- 

nostkowa 

brutto w zł

Stawka 

VAT

Wartość 

netto w zł

Wartość 

brutto w zł

Nr katalogowy Producent

1.

Fartuch ochronny przed diagnostycznym promieniowaniem 

rentgenowskim - typu garsonka z kamizelką z przodu z dwóch 

zachodzących na siebie części, rozmiar: szerokość kamizelki  - 60 cm, 

długość całkowita 110 cm; wykonany z materiału bezołowiowego o 

równoważniku osłabienia promieniowania 0,50 mm Pb z przodu garsonki 

i 0,25 mm Pb z tyłu

komplet 3

2.

Fartuch ochronny przed diagnostycznym promieniowaniem 

rentgenowskim - typu garsonka z kamizelką z przodu z dwóch 

zachodzących na siebie części, rozmiar: szerokość kamizelki  - 68 cm, 

długość całkowita 110 cm; wykonany z materiału bezołowiowego o 

równoważniku osłabienia promieniowania 0,50 mm Pb z przodu garsonki 

i 0,25 mm Pb z tyłu.

komplet 2

4.

Okulary ochronne przed promieniowaniem RTG typu panoramicznego, 

równoważnik osłabienia promieniowania 0,75 mm Pb przód, 0,5 mm PB 

boki

sztuka 2

5.
Okulary ochronne przed promieniowaniem RTG typu google, 

równoważnik osłabienia promieniowania 0,75 mm Pb z przodu
sztuka 2

Razem 

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

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

Środki ochronnych przed diagnostycznym promieniowaniem rentgenowskim

Wymagania do asortymentu z poz. 1 - 2: Garsonki wykonane z materiału bezołowiowego. Zewnętrzne pokrycie wykonane z materiału który posiada odpowiednią 
wytrzymałość gwarantującą trwałość odzieży oraz łatwość w utrzymaniu czystości, Materiał z którego wykonane są garsonki spełnia warunki normy PN-EN 61331-3:2015-
02 lub równoważnej. 


