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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

1.
Poraktant zawiesina do stosowania 

dotchawiczego i dooskrzelowego
Curosurf fiol. 1,5 ml 80 mg/ml op. op.2 34

2. Acetylosalicylowy kwas Acard, Aspifox tabl. 75 mg op. op. 30 6

3. Budezonid Pulmicort, Nebbud
zawiesina do inhal. 

2 ml
125 mg/ml op. op.20 3

4.

Cholekalcyferol, suplement diety w postaci 

kropli z pompką dozującą dla niemowląt 

od 1 miesiąca życia, dzieci i dorosłych

Vitbaby D Comfort krople, 

Apo D3 krople

krople 10 ml z 

pompką dozującą, 

postać  aerozolu 

wykluczona

1 kropla zawiera 

400 jm. Vit. D
op. op. 1 30

5.

Dietetyczny środek spożywczy specjalnego 

przeznaczenia medycznego, zawierajacy 

hydrolizat kazeiny o znacznym stopniu 

hydrolizy, przeznaczony do postępowania 

dietetycznego niemowląt z alergią na 

białko mleka krowiego, zawiera żywe 

szczepy bakterii Lactobacillus rhamnosus 

GG, zawiera kwas DHA, jest wolny od 

laktozy. Przeznaczony jest do 

sporządzania roztworu doustnego. 

Stymuluje rozwój naturalnej tolerancji na 

białka mleka krowiego. Może być 

stosowany jako jedyne źródło pożywienia 

dla niemowląt od urodzenia do 6 m-ca 

życia

Nutramigen 1 LGG
proszek op. 

pojemnik
400 g op. op.1 3

dla Centrum Medycznego "Żelazna" sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 90 oferuję realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:

Wykonawca składając ofertę powinien wycenić wszystkie preparaty, które są w wyszczególnione, również te, które na dzień składania ofert nie są produkowane, lub występują okresowe przerwy w ich dostawach. 

Należy również podać informację na temat przyczyny niedostępności

Zamawiający wymaga aby wartości brutto poszczególnych pozycji były obliczone według następującej formuły:

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

Składając w imieniu...........................................................................................................................................................................................................................................................

ofertę na: dostawę leków 

26-W-D-06-2020

FORMULARZ CENOWY, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

jednostkowa wartość netto x ilość jednostek + podatek VAT = wartość brutto pozycji



6.

Dietetyczny środek spożywczy specjalnego 

przeznaczenia medycznego. Mleko 

modyfikowane gotowe do spożycia (RTF), 

przeznaczone dla niemowląt przedwcześnie 

urodzonych z małą  i  bardzo małą masą 

urodzeniową ciała, zawierające klinicznie 

przebadaną kompozycję galakto i 

fruktooligosacharydów GOS/FOS (9:1) w 

ilości 0,8 g /100 ml, długołańcuchowe 

wielonienasycone kwasy tłuszczowe 

(LCPUFA), średniołańcuchowe kwasy 

tłuszczowe (MCT), nukleotydy, żelazo 1,6 

mg/100 ml, białko 2,7 g/100 ml. 

Maksymalna osmolarność mieszanki 315 

mOsm/l

Bebilon Nenatal Premium 

Proekspert z Pronutra 

roztwór gotowy do 

podania 70 ml 

jednorazowe 

opakowanie 

plastikowe

op. op. 24 72

7. Dimetykon Esputicon krople 5 g 980 mg/g op. op.1 50

8. Drotaweryny chlorowodorek No-spa amp. 2 ml 20 mg/ml op. op.5 8

9. Fenobarbital Luminalum tabl. 15 mg op. op.10 3

10. Fosforanu betametazonu sól disodowa Celestone amp. 1ml 4 mg op. op.1 490

11. Glicerolu triazotan Nitromint

aerozol do 

stosowania 

podjęzykowego

0,4 mg/dawka, 

(200 dawek=11 

g)

op. op. 1 2

12. Hydrokortyzonu octan
Hydrocortisonum aceticum 

1% krem
krem-tuba 15 g 10 mg/g op. op.1 3

13. Ibuprofen Ibuprofen tabl. 400 mg op. op. 20 55

14. Karbetocyna Pabal fiol.

100 

mikrogramów/1 

ml

op. op.5 96

15. Klotrymazol Clotrimazol 1% krem krem-tuba 20g 10 mg/g op. op. 1 9

16. Loratadyna Claritine tabl. 10 mg op. op. 30 3

17. Ondansetron Ondansetron amp. 4 ml 2 mg/ 1 ml op. op.5 30

18.

Preparat złożony (wyciąg gęsty z 

rumianku, żarnowca miotlastego, 

kasztanowca, pokrzyku, pięciornika i 

krwawnika)

Hemorol czopki
(50 mg +5 x 20 

mg) 
op. op.12 8

19. Ropiwakainy chlorowodorek Ropimol amp. 10 ml 2 mg/ml op. op. 5 56

20.

Żelazo elementarne w zawiesinie (w 

połaczeniu z olejem MCT), przeznaczone 

dla noworodków i niemowląt z niską masą 

urodzeniową, w szczególności dla 

wcześniaków

Innofer baby
zawiesina doustna 

butelka 50 ml
10 mg/1 ml op. op.1 32

21. Cefadroksyl Duracef kaps. 500 mg op. op. 20 6

22. Metformina Formetic, Siofor tabl. powl. 500 mg op. op. 90 10

23. Metformina Siofor tabl. powl. 850 mg op. op. 30 5

24.

Preparat złożony zawierający pirydoksynę, 

aktywną formę folinianu 5-MTHF oraz 

cyjanokobalaminę.

Innovitum B
krople doustne 

butelka 4 ml

(150 µg + 50 µg + 

0,3 µg)/kropla
op. op. 1 30

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

Podpis(y) osoby, osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie

prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

RAZEM:


