Załącznik numer 6
Zadanie nr 2 – Dostawa szczepionek - Pakiet B
Stawka podatku VAT - ……….%

Lp.

Artykuł

Jednostka
miary

Ilość

1

2

3

4

1.

Skojarzona szczepionka przeciw błonnicy , tężcowi , krztuścowi ,
polio i Haemophillus influenzae typu B , zawierająca toksoid
tężcowy , dwa antygeny krztuśca ( toksoid krztuścowy i
hemaglutyninę włókienkową) , inaktywowane wirusy polio typu 1,2
i 3 oraz oczyszczony polisacharyd otoczkowy Haemophilus
influenzae typu B w postaci ampułkostrzykawki z igłą ( zawiesina
DTPa-IBV) + fiolka z liofilizatem (Hib).

Szt.

150

2.

Inaktywowana szczepionka przeciwko grypie typu „split”
(rozczepiony wirion) zawierająca po 15 µg hemaglutyniny każdego
z 3 typów wirusa grypy rekomendowanych przez WHO,
zarejestrowana w postaci ampułkostrzykawki 0,5 ml i 0,25 ml ,
przeznaczona do stosowania od 6 miesiąca życia :
- dorośli i dzieci od 36 miesiąca życia 1 dawka 0,5 ml
- dzieci od 6 miesiąca życia do 35 miesiąca życia 1 dawka
0,25 ml
- dzieciom ( do ukończenia 8 roku życia ) , które uprzednio
nie były szczepione przeciw grypie należy podać drugą
dawkę po upływie co najmniej 4 tygodni

Szt.

400

Cena jedn.
netto
5

Wysokość
podatku
VAT

Cena jedn.
brutto

(kol. 5 x stawka
VAT)

(kol. 5+kol. 6)

6

7

Razem cena
netto
(kol. 4x kol. 5)

8

3.

Inaktywowana szczepionka przeciwko grypie typu „split”
(rozczepiony wirion) zawierająca po 7,5 µg hemaglutyniny każdego
z 3 typów wirusa grypy rekomendowanych przez WHO,
zarejestrowana w postaci ampułkostrzykawki 0,25 ml .
Dzieciom które nie były szczepione przeciw grypie , drugą dawkę
należy podać po upływie co najmniej 4 tygodni.

Szt.

50

4.

Szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B dla
dorosłych rekombinowana, zawierająca 20 mcg oczyszczonego HbS
w postaci fiolki

Szt.

500

5

Szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego
[typu 6, 11, 16, 18] (Rekombinowana, adsorbowana)
1 dawka zawiera 0,5 ml zawiesiny do wstrzykiwań.

Szt.

15

6

Szczepionka pneumokokowa sacharydowa skoniugowana,
adsorbowana, zapobiega chorobą (w tym posocznicy, zapaleniu
opon mózgowo-rdzeniowych, zapaleniu płuc, bakteriemii i ostremu
zapaleniu ucha środkowego) wywołanej przez Streptococcus
pneumoniae o serotypach 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F i 23F u
niemowląt i dzieci od 2. miesiąca życia do 5 roku życia, zawiesina
do wstrzykiwań 0,5 ml, ampułkostrzykawka + igła

Szt.

50

7

Szczepionka do czynnego (profilaktycznego) uodporniania dzieci w
wieku powyżej 1 roku życia i poniżej 16 lat przeciwko
odkleszczowemu zapaleniu mózgu. ampułkostrzykawka zawierająca
0,25 ml zawiesiny z igłą.

Szt.

20

8

Szczepionka do czynnego (profilaktycznego) uodporniania osób w
wieku powyżej16 lat przeciwko odkleszczowemu zapaleniu mózgu.
ampułkostrzykawka zawierająca 0,5 ml zawiesiny z igłą.

Szt.

20

9

Szczepionka do czynnego uodporniania dzieci po ukończeniu 2 mż.,
młodzieży i dorosłych, przeciwko zakażeniom wywołanym przez
Neisseria meningitidis grupy C. ampułkostrzykawka dawka (0,5 ml)
szczepionki zawiera 10 µg polisacharydu Neisseria meningitidis
grupy C.

Szt.

30

Razem cena netto*
Wysokość podatku VAT*
Cena brutto*

*Należy przenieść do odpowiednich pozycji formularza oferty.
Cena netto jest sumą pozycji kolumny 8 formularza cenowego. Od taki obliczonej ceny netto należy obliczyć wysokość podatku VAT, a następnie
cenę brutto oferty.

………………………………………………………….
/data i podpis osoby uprawnionej/

