
A.

1

Zleceniodawca zobowiązany jest do dostarczania co najmniej 20 pakietów narzędzi w 

miesiącu. W przypadku ilości mniejszej niż 20 pakietów zleceniobiorca naliczy ryczałt w 

wysokości 70,00 zł brutto tytułem- "gotowość".

               70,00    

B

1 Pakiet o wymiarze 7,5 cm szer. x 15 cm dł.                  2,00    

2 Pakiet o wymiarze 7,5 cm szer. x 30 cm dł.                  2,60    

3 Pakiet o wymiarze 10 cm szer. x 15 cm dł.                  2,20    

4 Pakiet o wymiarze 10 cm szer. x 30 cm dł.                  3,00    

5 Pakiet o wymiarze 12 cm szer. x 15 cm dł.                  2,40    

6 Pakiet o wymiarze 12 cm szer. x 30 cm dł.                  3,40    

7 Pakiet o wymiarze 15 cm szer. x 15 cm dł.                  2,60    

8 Pakiet o wymiarze 15 cm szer. x 30 cm dł. 3,80                 

9 Pakiet o wymiarze 20 cm szer. x 15 cm dł. 2,80                 

10 Pakiet o wymiarze 20 cm szer. x 30 cm dł. 4,20                 

11 Pakiet o wymiarze 25 cm szer. x 15 cm dł. 3,00                 

12 Pakiet o wymiarze 25 cm szer. x 30 cm dł. 4,60                 

13 Pakiet o wymiarze 30 cm szer. x 15 cm dł. 5,40                 

14 Pakiet o wymiarze 30 cm szer. x 30 cm dł. 9,40                 

15 Pakiet o wymiarze 38 cm szer. x 15 cm dł. 7,40                 

16 Pakiet o wymiarze 38 cm szer. x 30 cm dł. 13,40               

17 Pakiet o wymiarze 40 cm szer. x 15 cm dł. 9,40                 

18 Pakiet o wymiarze 40 cm szer. x 30 cm dł. 17,40               

C

1 Pakiet o wymiarze 7,5 cm szer. x 15 cm dł. 5,40                 

2 Pakiet o wymiarze 7,5 cm szer. x 30 cm dł. 6,20                 

3 Pakiet o wymiarze 10 cm szer. x 15 cm dł. 7,00                 

CENNIK USŁUG STERYLIZACJI                 

(obowiązuje od 01.01. 2020 roku)

 Cena brutto w zł   L.p. Asortyment

załącznik nr 5 do regulaminu organizacyjnego

Usługa  "gotowość"

W/w ceny zawierają opakowania (rękaw foliowo-papierowy)

Sterylizacja parą wodną w nadciśnieniu w zakresie temperatur 121ºC i 134ºC 

Sterylizacja niskotemperaturowa - plazmą nadtlenku wodoru



4 Pakiet o wymiarze 10 cm szer. x 30 cm dł. 8,20                 

5 Pakiet o wymiarze 15 cm szer. x 15 cm dł. 9,40                 

6 Pakiet o wymiarze 15 cm szer. x 30 cm dł. 11,40               

7 Pakiet o wymiarze 20 cm szer. x 15 cm dł. 12,20               

8 Pakiet o wymiarze 20 cm szer. x 30 cm dł. 13,40               

9 Pakiet o wymiarze 25 cm szer. x 15 cm dł. 14,20               

10 Pakiet o wymiarze 25 cm szer. x 30 cm dł. 15,00               

11 Pakiet o wymiarze 30 cm szer. x 30 cm dł. 16,60               

12 Pakiet o wymiarze 40 cm szer. x 30 cm dł. 17,40               

W/w ceny zawierają ceny opakowania (rękaw TYVEK)

D

2 Dezynfekcja trzystopniowa jednego koszyka narzędzi różnych 10,00               

6,00                 

Dezynfekcja narzędzi

1
Dezynfekcja dwustopniowa jednego koszyka narzędzi różnych ( narzędzia dostarczone 

po dezynfekcji wstępnej)


