
   
 
 

Załącznik nr 2 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie dostawy 
obłożeń jednorazowego użytku (DZP.2344.52.2022), informujemy: 
1. Dane dotyczące Wykonawcy: 

Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o. o. 
ul. Moniuszki 14 
95-200 Pabianice 
NIP 5252517202 

42 225 93 91 
Izabela.Durys@pl.LRMed.com 

Pełna nazwa Wykonawcy, adres siedziby, NIP, telefon, adres e-mail  
 
2. Oferujemy realizację dostawy obłożeń jednorazowego użytku - zgodnie z formularzem cenowym, 
stanowiącym integralną część niniejszej oferty. 
 
3.Akceptujemy termin płatności 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury na 
następujący numer rachunku bankowego:  

Pekao S. A. 50 1240 6175 1111 0010 4480 0937 
 
4. Oferowany przez nas czas dostawy wynosi (wymagany do 5 dni roboczych) 

Do 5 dni roboczych 
dni roboczych. 
 
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie  
wnosimy do niej zastrzeżeń.  
 
6. Oświadczamy, że zaoferowane wyroby medyczne, są dopuszczone do obrotu i używania na 
terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującą Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 
kwietnia 2022r. oraz że kopie tych dokumentów zostaną dostarczone  w terminie 5 dni od 
otrzymania pisemnego żądania Zamawiającego, dotyczącego dostarczenia  ww. dokumentów.  
 
7. Oświadczamy iż, jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem/małym przedsiębiorstwem/średnim  
przedsiębiorstwem zgodnie  z Ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 
1) 
 
8. Oświadczamy, iż wyrażamy zgodę na stałość cen na oferowany asortyment przez okres trwania 
umowy z zastrzeżeniem § 2 projektu umowy. 
 
9. Oświadczamy, że niżej wymienione prace zamierzamy powierzyć podwykonawcom:  

Nie dotyczy – wykonamy sami 
 
10. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ. 
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11. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy                      (wg 
załączonego do SWZ wzoru umowy) zgodnie z warunkami zamieszczonymi w ofercie                          w 
miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,  
 
12. Wszystkie wymagane w niniejszego postępowaniu przetargowym oświadczenia oraz 
dokumenty złożyliśmy ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 
oświadczeń w celu uzyskania korzyści majątkowych. 
 
13. Oświadczamy, iż wybór naszej oferty nie będzie/będzie prowadzić do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w 
odniesieniu do  

 

 (należy wskazać nazwę/rodzaj towaru), których wartość bez kwoty podatku wynosi  

 

 

14. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO2) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem 
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 3) 
 
15. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 
1/  

Pakiety cenowe, oświadczenia, pełnomocnictwo 
 
 

1) niepotrzebne skreślić 

2) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
 
3) W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 
ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści 
oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
 
 

 



Pakiet 1

L. p. Nazwa asortymentu

Szacunko
wa 

wielkość 
zamówien

ia szt.

Cena 
jednostko
wa netto    

Wartość 
netto

Stawka 
VAT(%) 

Cena 
jednost
kowa 
brutto

Wartość 
brutto 

Nazwa 
handlowa 

Producent
Nr 

katalogowy

1 Zestaw uniwersalny wykonany  z minimum 2 warstw, posiadający dodatkowe wzmocniona w 
obszarach krytycznych, laminowany na całej  powierzchni.

Wymogi dla serwet operacyjnych - gramatura materiału podstawowego 55-60 g/m2, gramatura w 
obszarach wzmocnionych 85 -115g/m2. 
W skład zestawu wchodzi:
1 serweta na stolik narzędziowy 140 -150 x 190-200 cm (wzmocnienie 75-80 x 190-195 cm)

1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80-90 x 145-155 cm (wzmocnienie 60-70 x 80-145 cm)

1 samoprzylepna serweta operacyjna 150-160 x 240 -250 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna 200-210 x 175-185 cm
2 samoprzylepne serwety operacyjne 75-85 x 90-100 cm

1 taśma samoprzylepna 8-10 x 50 cm

4 ręczniki celulozowe 

Wymagania:                                                                                                                                                                     
-Zestaw ma być umieszczony w blistrze oraz dodatkowo wewnątrz musi być zawinięty w papier

krepowy lub serwetę na stół instrumentarialny . Produkt do transportu musi być zapakowany w sposób
bezpieczny - 2 kartony. Na opakowaniu muszą znajdować się samoprzylepne naklejki (metki) z
informacjami: indeks wyrobu, LOT, data ważności, identyfikacja wytwórcy.

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi próbki oferowanego asortymentu , karty danych
technicznych i katalog.

oraz dokument wystawiony przez producenta włókniny potwierdzający, że materiał podstawowy
obłożenia (włóknina)

z którego wykonane sa obłożenia bezwzględnie spełnia wymogi normy EN13795-1,2,3 ( również w
zakresie barierowości produktu tj. przenikania mikroorganizmów w stanie suchym i mokrym oraz
czystości mikrobiologiczneji).

Materiał  z którego są wykonane obłożenia powinien być pelnobarierowy. Zestawy mają być sterylne.

Wzmocnienia spoczywają bezpośrednio na materiale bocznym bez warstwy przedniej folii , 
zwiększając jego chłonność .

Raucodrape
Lohmann & 
Rauscher

33 3078% 50,07   750 46,36        34 770,00           37 551,60    



Pakiet 2

Nazwa asortymentu

Szacunkowa 
wielkość 

zamówienia 
szt.

Cena 
jednostko
wa netto    

Wartość 
netto

Stawka 
VAT(%) 

Cena 
jednostko
wa brutto

Wartość 
brutto 

Nazwa 
handlowa 

Producent
Nr 

katalogowy

Zestaw do artroskopii stawu barkowego wykonany  z minimum 2 warstw, posiadający dodatkowe 
wzmocniona w obszarach krytycznych, laminowany  na całej powierzchni.

Wymogi dla serwet operacyjnych - gramatura materiału podstawowego 55 -60 g/m2, gramatura w 
obszarach wzmocnionych 85-115 g/m2. 

W skład zestawu wchodzi:

1
1 serweta na stolik narzędziowy 140-150x190-200 cm (wzmocnienie 75-80 x 190-195 cm)

1 serweta do artroskopii stawu barkowego z workiem do zbiórki płynów 225-235x400-410 
cm i otworem 7-8cm x 9-10cm

1 serweta samoprzylepna 75-85x90-100 cm

1 serweta na stolik Mayo 80-90x145-155 cm (wzmocnienie 60-70x 80-145 cm)

1 osłona na kończynę 25-28x80-90 cm

1 taśma samoprzylepna 8-10x50 cm

4 ręczniki celulozowe 

            1 uchwyt typu Velcro - rzep

Wymagania:                                                                                                                                                                     
-Zestaw ma być umieszczony w blistrze oraz dodatkowo wewnątrz musi być zawinięty w papier

krepowy lub serwetę na stół instrumentarialny . Produkt do transportu musi być zapakowany w sposób
bezpieczny - 2 kartony. Na opakowaniu muszą znajdować się samoprzylepne naklejki (metki) z
informacjami: indeks wyrobu, LOT, data ważności, identyfikacja wytwórcy.

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi próbki oferowanego asortymentu , karty danych
technicznych i katalog.

Lohmann & 
Rauscher

33 3558% 59,83       150 8 310,00        55,40          8 974,80    
Raucodrap

e



oraz dokument wystawiony przez producenta włókniny potwierdzający, że materiał podstawowy
oblozenia(włóknina)

z którego wykonane sa obłożenia bezwzględnie spełnia wymogi normy EN13795-1,2,3 ( również w
zakresie barierowości produktu tj. przenikania mikroorganizmów w stanie suchym i mokrym oraz
czystości mikrobiologiczneji).

Materiał  z którego są wykonane obłożenia powinien być pelnobarierowy. Zestawy mają być sterylne.

Wzmocnienia spoczywają bezpośrednio na materiale bocznym bez warstwy przedniej folii , zwiększając 
jego chłonność .



Pakiet 3

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia

Szacunkowa 
wielkość 

zamówienia 
szt.

Cena 
jednostko
wa netto    

Wartość netto
Stawka 
VAT(%) 

Cena 
jednostko
wa brutto

Wartość 
brutto 

Nazwa 
handlowa 

Producent
Nr 

katalogo
wy

 
Zestaw serwet do zabiegów w chirurgii biodra wykonany się z minimum 2 warstw, posiadający 
dodatkowe wzmocniona w obszarach krytycznych, laminowany  na całej powierzchni.

1.
Wymogi dla serwet operacyjnych - gramatura materiału podstawowego 55-60 g/m2, gramatura w 
obszarach wzmocnionych 85-115 g/m2. 

W skład zestawu wchodzi:

1 serweta na stolik narzędziowy 140-150 x 190-200 cm (wzmocnienie 75-80 x 190-195 cm)

1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80-90 x 145-155 cm (wzmocnienie 60-70 x 80-145 
cm)

 1 serweta samoprzylepna 170-180 x 300-310 cm

1 serweta samoprzylepna z wycięciem „U” 280-290 x 245-250 cm; wycięcie „U” 6,5-10 x 90-95 cm 
(wzmocnienie 160-165 x 150-155 cm)

1 serweta pomocnicza 150-160 x 200-205 cm 
1 serweta operacyjna 75-85x 90-100 cm
1 osłona na kończynę 35-40 x 120-125 cm

2 taśmy samoprzylepne 8-10 x 50 cm

4 ręczniki celulozowe 

Wymagania:                                                                                                                                                                      
-Zestaw ma być umieszczony w blistrze oraz dodatkowo wewnątrz musi być zawinięty w papier 
krepowy lub serwetę na stół instrumentarialny. Produkt do transportu musi być zapakowany w 
sposób bezpieczny-  2 kartony. Na opakowaniu muszą znajdować się samoprzylepne naklejki (metki) 
z informacjami: indeks wyrobu, LOT, data ważności, identyfikacja wytwórcy.

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi próbki oferowanego asortymentu , karty
danych technicznych i katalog.

oraz dokument wystawiony przez producenta włókniny potwierdzający, że materiał podstawowy
oblozenia(włóknina) z którego wykonane sa obłożenia bezwzględnie spełnia wymogi normy
EN13795-1,2,3 (również w zakresie barierowości produktu tj. przenikania mikroorganizmów w
stanie suchym i mokrym oraz czystości mikrobiologiczneji).

Wzmocnienia spoczywają bezpośrednio na materiale bocznym bez warstwy przedniej folii , 
zwiększając jego chłonność .

Raucodrape
Lohmann 

& 
Rauscher

33 3888% 80,48       150 74,52       11 178,00         12 072,24     



Pakiet 4

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia
Szacunkowa 

wielkość 
zamówienia szt.

Cena 
jednostko
wa netto    

Wartość 
netto

Stawka 
VAT(%) 

Cena 
jednostko
wa brutto

Wartość 
brutto 

Nazwa 
handlowa 

Producen
t

Nr 
katalogowy

Zestaw do TUR wykonany się z minimum 2 warstw, posiadający dodatkowe wzmocniona w 
obszarach krytycznych, laminowany  na całej powierzchni.

Wymogi dla serwet operacyjnych - gramatura materiału podstawowego 55-60 g/m2, gramatura w 
obszarach wzmocnionych 85-115 g/m2. 

W skład zestawu wchodzi:

1 serweta na stolik narzędziowy 140-150 x 190-200 cm (wzmocnienie 75-80 x 190-195 cm)

1 serweta urologiczna z torbą do zbierania płynów (z sitem) 185-190 x 200-205 cm, okno 
suprapubic  7-9 x 10-12cm i na genitalia o średnicy 7 -9cm

1 taśma samoprzylepna 8-10 x 50 cm

4 ręczniki celulozowe 

Wymagania:                                                                                                                                                                      
-Zestaw ma być umieszczony w blistrze oraz dodatkowo wewnątrz musi być zawinięty w papier 
krepowy lub serwetę na stół instrumentarialny. Produkt do transportu musi być zapakowany w 
sposób bezpieczny-  2 kartony. Na opakowaniu muszą znajdować się samoprzylepne naklejki 
(metki) z informacjami: indeks wyrobu, LOT, data ważności, identyfikacja wytwórcy.

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi próbki oferowanego asortymentu , karty
danych technicznych i katalog.

oraz dokument wystawiony przez producenta włókniny potwierdzający, że materiał podstawowy
oblozenia(włóknina) z którego wykonane sa obłożenia bezwzględnie spełnia wymogi normy
EN13795-1,2,3 (również w zakresie barierowości produktu tj. przenikania mikroorganizmów w
stanie suchym i mokrym oraz czystości mikrobiologiczneji).

Wzmocnienia spoczywają bezpośrednio na materiale bocznym bez warstwy przedniej folii , 
zwiększając jego chłonność .

Raucodrape
Lohmann & 

Rauscher
33 3768% 50,87       800 50,79       40 632,00         43 882,56    



Pakiet 5

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia

Szacunkowa 
wielkość 

zamówienia 
szt.

Cena 
jednostko
wa netto    

Wartość 
netto

Stawka 
VAT(%) 

Cena 
jednost
kowa 
brutto

Wartość 
brutto 

Nazwa 
handlowa 

Producen
t

Nr 
katalogo

wy

1.
Zestaw do operacji dłoni/stopy wykonany się z minimum 2 warstw, posiadający dodatkowe 
wzmocniona w obszarach krytycznych, laminowany  na całej powierzchni.

Wymogi dla serwet operacyjnych - gramatura materiału podstawowego 55-60 g/m2, gramatura w 
obszarach wzmocnionych 85-115 g/m2. 

W skład zestawu wchodzi:

1 serweta na stolik narzędziowy 140-150 x 190-200 cm (wzmocnienie 75-80 x 190-195 cm)

1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80-90 x 145-155 cm (wzmocnienie 60-70 x 80-145 
cm)1 serweta do zabiegów chirurgicznych dłoni/stopy 320-330 x 225-245 cm; Ø 3 -4cm (wzmocnienie 
150-160 x 150-160 cm)
1 serweta nieprzylepna 100-110 x 170-180 cm

2 ręczniki celulozowe 

Wymagania:                                                                                                                                                                      
-Zestaw ma być umieszczony w blistrze oraz dodatkowo wewnątrz musi być zawinięty w papier 
krepowy lub serwetę na stół instrumentarialny. Produkt do transportu musi być zapakowany w sposób 
bezpieczny-  2 kartony. Na opakowaniu muszą znajdować się samoprzylepne naklejki (metki) z 
informacjami: indeks wyrobu, LOT, data ważności, identyfikacja wytwórcy.

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi próbki oferowanego asortymentu , karty
danych technicznych i katalog.

oraz dokument wystawiony przez producenta włókniny potwierdzający, że materiał podstawowy
oblozenia(włóknina) z którego wykonane sa obłożenia bezwzględnie spełnia wymogi normy EN13795-
1,2,3 (również w zakresie barierowości produktu tj. przenikania mikroorganizmów w stanie suchym i
mokrym oraz czystości mikrobiologiczneji).

Wzmocnienia spoczywają bezpośrednio na materiale bocznym bez warstwy przedniej folii , 
zwiększając jego chłonność .

Raucodrape
Lohmann & 

Rauscher
33 3478% 38,55 350 35,69 12 491,50 13 490,82 



Pakiet 7

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia
Szacunkow
a wielkość 

zamówienia

Cena 
jednostko
wa netto    

Wartość 
netto

Stawka 
VAT(%) 

Cena 
jednostko
wa brutto

Wartość 
brutto 

Nazwa 
handlowa 

Producen
t

Nr 
katalogo

wy

1

Zestaw z serwetą z otworem wykonany się z minimum 2 warstw, posiadający 
dodatkowe wzmocnienia w obszarach krytycznych, laminowany  na całej powierzchni.

Wymogi dla serwet operacyjnych - gramatura materiału podstawowego 55-60 g/m2, 
gramatura w obszarach wzmocnionych 85-115 g/m2. 

W skład zestawu wchodzi:

1 serweta na stolik narzędziowy 140-150 x 160 cm-170 (wzmocnienie 75-80 x 160 -
165 cm)

1 serweta z samoprzylepnym otworem (ø10 -12cm) 170-180 x 250-260 cm

1 ręcznik celulozowy 

Wymagania:                                                                                                                                                                      
-Zestaw ma być umieszczony w blistrze oraz dodatkowo wewnątrz musi być zawinięty w 
papier krepowy lub serwetę na stół instrumentarialny. Produkt do transportu musi być 
zapakowany w sposób bezpieczny-  2 kartony. Na opakowaniu muszą znajdować się 
samoprzylepne naklejki (metki) z informacjami: indeks wyrobu, LOT, data ważności, 
identyfikacja wytwórcy.

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi próbki oferowanego asortymentu ,
karty danych technicznych i katalog.

oraz dokument wystawiony przez producenta włókniny potwierdzający, że materiał
podstawowy oblozenia(włóknina) z którego wykonane sa obłożenia bezwzględnie spełnia
wymogi normy EN13795-1,2,3 (również w zakresie barierowości produktu tj. przenikania
mikroorganizmów w stanie suchym i mokrym oraz czystości mikrobiologiczneji).

Wzmocnienia spoczywają bezpośrednio na materiale bocznym bez warstwy przedniej folii 
, zwiększając jego chłonność .

150 3 942,00 4 257,36 Raucpdrape
Lohmann 

& 
Rauscher

33 3158% 26,36 26,28 



Pakiet 8

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia

Szacunkow
a wielkość 
zamówieni

a

Cena 
jednostko
wa netto    

Wartość 
netto

Stawka 
VAT(%) 

Cena 
jednostko
wa brutto

Wartość 
brutto 

Nazwa 
handlow

a 
Producent

Nr 
katalogo

wy

33 34450,51 1

Zestaw do artroskopii - minimalny skład i wymiary zestawu : 
- serweta chirurgiczna do zabiegu w okolicach stawu kolanowego o wymiarach 220-
230x300-350cm, posiadająca samouszczelniający otwór z neoprenu o średnicy 6-8 cm, 
możliwość zamocowania drenów podłączenia drenu - 1szt.
- osłona na kończynę 35-40x60-75cm  - 1szt.
- taśmy samoprzylepne 9-10x50-55cm - 4szt.
- ręczniki chłonne 30-35x40-45 – 4szt.
- osłona na stolik MAYO min.80x145-150cm - 1szt.
- serweta na stolik (owinięcie zestawu) min.150-160x190-200cm - 1szt.
Wymagania : 
Zestaw wykonany jest z laminatu dwuwarstwowego (włóknina hydrofilna PP typu 
spunbond/folia polietylenowa) 60-65g/m² w strefie mniej krytycznej oraz laminatu 
dwuwarstwowego (włóknina hydrofilna PP typu spunbond/folia polietylenowa) o 
gramaturze 60-65 g/m² i folii PE grubości 0,08mm w strefie krytycznej na całej 
powierzchni zgodnie z normą PN-EN 13795 .                                                    
Wymagane opakowanie zbiorcze (worek foliowy plus karton) 

150 46,77 7 015,50 8% 7 576,74 
Lohmann & 
Rauscher

Raucodr
ape



Pakiet 9

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia

Szacunko
wa 

wielkość 
zamówieni

a

Cena 
jednostko
wa netto    

Wartość 
netto

Stawka 
VAT(%) 

Cena 
jednostko
wa brutto

Wartość 
brutto 

Nazwa 
handlowa 

Producen
t

Nr 
katalogo

wy

Zestaw do artroskopii kolana z workiem jałowy:
- serweta 320-330 x 240-250 z otworem 6-7cm, otworem elastycznym i workiem z kształtką do 
zbierania płynów wykonana z włókniny polipropylenowo-polietylenowej o gramaturze min. 55-
58g/m²  – 1szt

1. - pokrowiec na nogę pacjenta 75-76 x 37-40 – 1szt
- taśma medyczna 9-10cm x 50-55cm – 2szt
- serweta na stół instrumentalny 190-200 x 150-160 – 1szt

- serweta na stolik Mayo 145-150 x 80-90 – 1szt- składana teleskopowo do środka

- ściereczki do rąk  – 2szt

Zestaw ma być zapakowany w torbę foliowo-papierową oraz dodatkowo wewnątrz musi być 
zawinięty w papier krepowany lub serwetę na stół instrumentarialny . Produkt do transportu musi 
być zapakowany w sposób bezpieczny - karton . Na opakowaniu muszą znajdować się 
samoprzylepne naklejki (metki) z informacjami : indeks wyrobu , LOT , data ważności , 
identyfikacja wytwórcy .

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi próbki oferowanego asortymentu.

Do oferty dołączyć dokument wystawiony przez producenta włókniny potwierdzający , że 
materiał , z którego wykonane są obłożenia spełnia wymogi normy EN13795-1,2,3 ( również w 
zakresie barierowości produktu tj.przenikania mikroorganizmów w stanie suchym i mokrym .

Wykonany zgodnie z Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych.

Materiał z którego są wykonane obłożenia powinien być pełnobarierowy. Zestawy mają być
sterylne.

Wymagane dokumenty:

- Oświadczenie producenta o zgodności z normą EN 13795 1,2,3

- Arkusz danych technicznych materiały podstawowego (włókniny) potwierdzający zgodność z
normą EN 13795 1,2,3

Raucodrape
Lohmann & 
Rauscher

33 3488% 55,97       350 51,82       18 137,00     19 587,96   



Pakiet nr 12

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia

Szacunko
wa 

wielkość 
zamówien

ia

Cena 
jednostko
wa netto    

Wartość 
netto

Stawka 
VAT(%) 

Cena 
jednostko
wa brutto

Wartość brutto 
Nazwa 

handlowa 
Producent

Nr 
katalogow

y

1.

Zestaw do operacji tarczycy : 
- serweta chirurgiczna o wymiarach 183-200/315-350cm z otworem samoprzylepnym o wymiarach 
11-12x11-12cm, o minimalnej gramaturze 55-60g/m², o minimalnej odporności na penetrację 
płynów 100cm H2O w strefie krytycznej, wytrzymałość na rozerwanie na sucho /na mokro w strefie 
krytycznej 94/60 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na sucho /na mokro 39/25 N w strefie 
krytycznej- 1szt.
- taśma samoprzylepna o wym. 9-10x45-55cm - 1szt. 
- ręczniki chłonne - 4szt.
- osłona na stolik Mayo o wymiarach 80x145-150cm - 1szt
- serweta na stolik (owinięcie zestawu) o wymiarach 150-160x190x200cm

150 40,39       6 058,50      8% 43,62       6 543,18          Raucodrape
Lohmann & 

Rauscher
33 303

Wymagania:
Na wezwanie Zamawiającego :

- Oświadczenie producenta o zgodności z normą EN 13795 1,2,3

-Potwierdzenie zgodności z wymogami SIWZ poprzez przedstawienie kart danych technicznych
oraz szczegółowych kart katalogowych. Zestawy maja być sterylne.

-Przedstawienie próbek oferowanych wyrobów .



Pakiet 13

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia

Szacunkow
a wielkość 
zamówieni

a

Cena 
jednostko
wa netto    

Wartość 
netto

Stawka 
VAT(%) 

Cena 
jednostkow

a brutto

Wartość 
brutto 

Nazwa 
handlowa 

Producent
Nr 

katalogowy

1

Dwuwarstwowe,jednorazowe  sterylne serwety  gramaturze 
55-58g/mm,wykonane z włókniny,z jednej strony posiadające 
folię polietynelową,zabezpieczającą przed przesiąkaniem ,z 
drugiej strony chłonną włókninę  rozmiar 90 cm x 75-80 cm z 
przylepcem

300 3,36         1 008,00         8% 3,63              1 088,64  Raucodrape
Lohmann & 
Rauscher

33 013

2

Dwuwarstwowe,jednorazowe sterylne serwety  gramaturze 55-
58g/mm,wykonane z włókniny,z jednej strony posiadjące folię 
polietynelową,zabezpieczającą przed przesiąkaniem ,z drugiej 
strony chłonną włókninę     rozmiar 150-160 cm x 90 cm z 
przylepcem

300 4,94         1 482,00         8% 5,34              1 600,56  Raucodrape
Lohmann & 
Rauscher

33 020

2 490,00         2 689,20  



   
 
 

Załącznik nr 4  
Wykonawca: 
Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o. o. 
ul. Moniuszki 14 
95-200 Pabianice 
NIP 5252517202 
KRS 0000396733 
 (pełna nazwa/firma, adres, w 
zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

Oświadczenie wykonawcy  
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp.),  
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa obłożeń 

jednorazowego użytku”,  oświadczam, co następuje: 
 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 
 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  
art. 109 ust. 1 pkt  4, 5 , 7 ustawy Pzp. 

3. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 1 pkt 23 rozporządzenia 
2022/576 do rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego 
środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukra-
inie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) zw. z art. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 
Ukrainie oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

 
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 
podstawie art.  
 
ustawy Pzp. (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych                           
w ustawie Pzp.). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 
110 ust. 2 ustawy Pzp. podjąłem następujące środki naprawcze:  
 
 
Pabianice 20.09.2022 
(miejscowość), dnia        
 
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW( WYPEŁNIĆ JEŚLI 
DOTYCZY) 
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 
przez zamawiającego w rozdziale VIII ust. 2 lit d) Specyfikacji Warunków Zamówienia, polegam na 
zdolnościach następującego/ych podmiotu/ów udostępniającego/ych:  
 



2 

 (wskazać podmiot)    
w następującym zakresie:      
 
 
 (określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  
 
W związku z poleganiem na ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW załączam wraz z ofertą: 

a. Zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – Załącznik nr 6 do SWZ lub inny podmio-
towy środek dowodowy 

b. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wyklucze-
nia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu  

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO 
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych 
podwykonawcą/ami:  
 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie 
zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
 
 (miejscowość), dnia.  
      
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 
Pabianice 20.09.2022 
 (miejscowość), dnia  

 
 

 
 
 



Obowiązek informacyjny 

 

Szanowni Państwo 

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje RODO, tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1). RODO nakłada na nas dodatkowe 

obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych. 

Mając powyższe na uwadze oraz zachowując najwyższe standardy bezpieczeństwa 

przetwarzania danych osobowych, chcielibyśmy poinformować Państwa o zasadach 

przetwarzania danych osobowych przez LOHMANN & RAUSCHER POLSKA Sp. z o.o. oraz 

o przysługujących Państwu prawach. 

Nasza zmieniona Polityka prywatności, opisuje między innymi: 

  

• Sposób przetwarzania danych osobowych 

• Powody i cel przetwarzania danych osobowych 

• Prawa i sposoby ich egzekwowania  

 

Wszystkie szczegóły znajdziecie Państwo na naszej stronie: 

https://www.lohmann-rauscher.com/pl-pl/ochrona-danych/ 
 
 

 

 

       

  



 

 

 

 

 

WNIOSEK 

 

 

 

Na podstawie art. 74 ust. 1 w zw. z art. 74 ust. 2 pkt 1) ustawy pzp 

wnoszę o udostępnienie ofert wraz z załącznikami złożonych 

w postępowaniu. Nadmieniam, iż zgodnie z art. 74 ust. 2pkt 1) 

ustawy pzp, oferty wraz z załącznikami udostępnione winny być 

niezwłocznie, nie później niż 3 dni od dnia otwarcia ofert. 
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