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Załącznik nr 2 do SIWZ 
 
 

.......................................................... 
           /pieczęć adresowa firmy/ 

 

OPIS ASORTYMENTU 
Część nr 1: 

Lp. Opis 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Cena brutto 
całości 

Nazwa handlowa 

1. 

Kompletna dieta przemysłowa do żywienia 
dojelitowego, bogatobiałkowa, bogata w glutaminę i 
argininę, zawierająca tłuszcze (w tym zawierające 

kwasy omega-3 nienasycone [EPA, DHA]), 
normokaloryczna 1 kcal/ml, bezresztkowa, o objętości 

500 ml 

Opakowanie 
miękkie typu 

worek 
1 200    

2. 

Kompletna dieta przemysłowa do żywienia 
dojelitowego, standardowa, zawierająca białko 
kazeinowe i/lub sojowe, zawierająca tłuszcze z 

długołańcuchowymi kwasami tłuszczowymi i kwasami 
tłuszczowymi omega-3 nienasyconymi, 

normokaloryczna 1 kcal/ml, bezresztkowa, o objętości 
1000 ml 

Opakowanie 
miękkie typu 

worek 
2 700    
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3. 

Kompletna dieta przemysłowa do żywienia 
dojelitowego, wysokokaloryczna, tzn. wykazująca nie 
mniej niż 1,5 kcal/ml, bezresztkowa, bogatobiałkowa, 

zawierająca białko kazeinowe i/lub serwatkowe, bogata 
w tłuszcze MCT, zawierająca kwasy tłuszczowe omega-

3 nienasycone (EPA, DHA), najlepiej pochodzące  
z oleju rybiego; o objętości 1000 ml 

Opakowanie 
miękkie typu 

worek 
10 000    

4. 
Kompletna dieta oligopeptydowa dla pacjentów  
z zaburzeniami wchłaniania, normobiałkowa, 

normokaloryczna, bezresztkowa, o objętości 1000 ml 

Opakowanie 
miękkie typu 

worek 
500    

5. 

Kompletna dieta przemysłowa do żywienia 
dojelitowego, wysokokaloryczna o podwyższonej 

kaloryczności, tzn. wykazująca nie mniej niż 2 kcal/ml, 
bezresztkowa, bogatobiałkowa, zawierająca białko 

kazeinowe i/lub serwatkowe, bogata w tłuszcze MCT, 
zawierająca kwasy tłuszczowe omega-3 nienasycone 

(EPA, DHA), najlepiej pochodzące z oleju rybiego,  
o objętości 500 ml 

Opakowanie 
miękkie typu 

worek 
500    

 RAZEM (łączna cena brutto): X X X  X 

 
 
 
 
.......................................              …………………………………………                                                                                              
/Miejscowość i data/                                                                                                        /Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy/ 
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.......................................................... 
           /pieczęć adresowa firmy/ 

 

Część nr 2: 

Lp. Opis 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Cena brutto 
całości 

Nazwa handlowa 

1. 

Kompletna dieta przemysłowa do żywienia 
dojelitowego, przeznaczona dla chorych na cukrzycę,  
o niskiej zawartości węglowodanów, tłuszcze (w tym 

zawierające kwasy omega-3 nienasycone [EPA, DHA], 
najlepiej pochodzące z oleju rybiego), normokaloryczna 

1 kcal/ml, o objętości 1000 ml 

Opakowanie 
miękkie typu 

worek 
5 700    

2. 

Kompletna dieta przemysłowa do żywienia 
dojelitowego, przeznaczona dla pacjentów chorych na 

cukrzycę, o niskiej zawartości węglowodanów, 
bogatobiałkowa, bogatokaloryczna (to znaczy 
zawierająca co najmniej 1,5 kcal/ml roztworu),  

o objętości 1000 ml. 

Opakowanie 
miękkie typu 

worek 
1 300    

 RAZEM (łączna cena brutto): X X X  X 
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/Miejscowość i data/                                                                                                        /Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy/ 
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.......................................................... 
           /pieczęć adresowa firmy/ 

 

Część nr 3: 

Lp. Opis 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Cena brutto 
całości 

Nazwa handlowa 

1. 
Preparat żywieniowy w proszku o wysokiej zawartości 

białka, tzn. dostarczający nie mniej niż 97% energii 
pochodzenia białkowego 

Opakowanie 
jednostkowe 

700    

 RAZEM (łączna cena brutto): X X X  X 
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/Miejscowość i data/                                                                                                        /Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy/ 
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.......................................................... 
           /pieczęć adresowa firmy/ 

 

Część nr 4: 

Lp. Opis 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Cena brutto 
całości 

Nazwa handlowa 

1. 
Zestaw do podaży diety grawitacyjnie do żywienia 
dojelitowego (kompatybilny z dietami wskazanymi  

w części nr 1 i 2). 
szt. 3 000    

2. 
Zestaw do podaży diety przez pompę do żywienia 
dojelitowego (kompatybilny z dietami wskazanymi  

w części nr 1 i 2 oraz pompą) 
szt. 17 000    

3. 

Adapter typu ENFit/ENLock umożliwiający połączenie 
zestawu typu ENFit z dostępem do przewodu 

pokarmowego typu ENLock (kompatybilny z zestawami 
do podaży diety z pozycji nr 1 i 2) 

szt. 12 000    

4. 
Strzykawka z łącznikiem ENFit o objętości 60 ml 

(kompatybilna z zestawami do podaży diety  
z pozycji nr 1 i 2) 

szt. 5 000    

 RAZEM (łączna cena brutto): X X X  X 
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/Miejscowość i data/                                                                                                        /Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy/ 
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.......................................................... 
           /pieczęć adresowa firmy/ 

 

Część nr 5: 

Lp. Opis 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Cena brutto 
całości 

Nazwa handlowa 

1. 

Zgłębnik poliuretanowy w wersji żołądkowo-
dwunastniczej, z prowadnicą umożliwiającą łatwe 
założenie, ze znacznikiem RTG, wolny od lateksu  

i DEHP, zaopatrzony w złącznik ENFit, rozmiar 12 Ch 

szt. 100    

 RAZEM (łączna cena brutto): X X X  X 

 
 
 
 
.......................................              …………………………………………                                                                                              
/Miejscowość i data/                                                                                                        /Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy/ 
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.......................................................... 
           /pieczęć adresowa firmy/ 

 

Część nr 6: 

Lp. Opis 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Cena brutto 
całości 

Nazwa handlowa 

1. 
Koncentrat fosforanów organicznych  

do żywienia pozajelitowego 
opak. 50    

 RAZEM (łączna cena brutto): X X X  X 

 
 
 
 
.......................................              …………………………………………                                                                                              
/Miejscowość i data/                                                                                                        /Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy/ 
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.......................................................... 
           /pieczęć adresowa firmy/ 

 

Część nr 7: 

Lp. Opis 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Cena brutto 
całości 

Nazwa handlowa 

1. 

Zestaw do podawania diet dojelitowych metodą 
grawitacyjną z pustym workiem o objętości 1500 ml,  

z komorą kroplową, zaciskiem rolkowym, zamykanym 
kranikiem do podawania leków, zakończony portem do 

zgłębników typu ENFit; wolny od lateksu i DEHP 

opak. 500    

 RAZEM (łączna cena brutto): X X X  X 

 
 
 
 
.......................................              …………………………………………                                                                                              
/Miejscowość i data/                                                                                                        /Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy/ 

 


