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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 opakowań przez cenę jednostkową netto 

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

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

UWAGA! Zamawiajacy dopuszcza składanie ofert z niepełnymi opakowaniami, pod warunkiem, że Zamawiający będzie mógł zamawiać niepełne opakowania, 

w przypadku gdy Wykonawca nie sprzedaje niepełnych opakowań należy zaokrąglać zaoferowana ilości do pełnych opakowań w górę.

L.p. Wyszczególnienie
Jednostka 

miary

Ilość na 

okres 12 

miesięcy 

Wielkość 

opakowa- 

nia

Ilość 

opakowań 

na okres 12 

miesięcy

Cena jedno- 

stkowa netto 

opako- 

wania w zł

Cena jedno- 

stkowa brutto 

opako- wania 

w zł

Stawka 

VAT

Wartość 

netto w zł 

Wartość 

brutto w zł 

Numer 

katalogowy
Producent

Płyty: CD, DVD, Blu-ray oraz koperty na płyty CD

1.

Płyta CD-R, o pojemności minimum 700 MB;średnica 

nośnika  120 mm;rodzaj zapisu-jednokrotny.W 

opakowaniach jednostkowych lub zbiorczych (nie 

większych niż 100 szt.)typu cake lub innych 

trwałych,zapobiegających odkształceniom,rysom itp., w 

trakcie transportu i przechowywania płyt. Określony przez 

producenta  okres przechowywania  danych   musi  

wynosić  minimum 30 lat. Płyty przeznaczone będą do 

zapisu badań: koronograficznych, koronoplastyki, 

rezonansu magnetycznego, tomografii. Płyty nagrywane 

będą  w  posiadanych  przez Zamawiającego  

duplikatorach Rimage 2000i oraz nagrywarce Plextor PX-

820A

sztuka 6 000

2.

Płyta CD-R,  do nadruku atramentowego,matowe,o 

pojemności minimum 700 MB;średnica nośnika  120 

mm;rodzaj zapisu-jednokrotny.W opakowaniach 

jednostkowych lub zbiorczych (nie większych niż 100 

szt.)typu cake lub innych trwałych,zapobiegających 

odkształceniom,rysom itp., w trakcie transportu i 

przechowywania płyt. Określony przez producenta  okres 

przechowywania  danych   musi  wynosić  minimum 30 

lat. Płyty przeznaczone będą do zapisu badań: 

koronograficznych, koronoplastyki, rezonansu 

magnetycznego, tomografii. Płyty nagrywane będą  w  

posiadanych  przez Zamawiającego  duplikatorach 

Rimage 2000i oraz nagrywarce Plextor PX-820A

sztuka 20 000

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

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty



L.p. Wyszczególnienie
Jednostka 

miary
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katalogowy
Producent

3.

Płyta DVD-R o pojemności minimum 4700 MB;średnica 

nośnika  120 mm;rodzaj zapisu-jednokrotny.W 

opakowaniach jednostkowych lub zbiorczych (nie 

większych niż 100 szt.)typu cake lub innych 

trwałych,zapobiegających odkształceniom,rysom itp., w 

trakcie transportu i przechowywania płyt. Określony przez 

producenta  okres przechowywania  danych   musi  

wynosić  minimum 30 lat. Płyty przeznaczone będą do 

zapisu badań: koronograficznych, koronoplastyki, 

rezonansu magnetycznego, tomografii. Płyty nagrywane 

będą  w  posiadanych  przez Zamawiającego  

duplikatorach Rimage 2000i oraz nagrywarce Plextor PX-

820A

sztuka 900

4.

Płyta typu Blu-ray BD-R o pojemności minimum 25 GB 

prędkość zapisu 6x,średnica nośnika 120 mm;rodzaj 

zapisu-jednokrotny.W opakowaniach jednostkowych lub 

zbiorczych (nie większych niż 100 szt.)typu cake lub 

innych trwałych,zapobiegających odkształceniom,rysom 

itp., w trakcie transportu i przechowywania płyt. Określony 

przez producenta  okres przechowywania  danych   musi  

wynosić  minimum 30 lat.

sztuka 250

5. Koperta na  płyty  CD z okienkiem sztuka 24 000

Razem 

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

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty


