
Kod 
pracy

Rodzaj pracy
Maksymalny czas 
wykonania (dni 

robocze)
Szacowana  ilość

Cena 
jednostkowa 
netto w PLN

Wartość netto 
w PLN

% VAT
Kwota 

VAT
Cena brutto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Modele diagnostyczne* 7 250

2.
Naprawy aparatów jedno i dwuszczękowych (pęknięta płyta, złamana klamra, łuk 
wargowy/sprężyna wargowa/łuk z pelotami)

7 150

3.
Rekonstrukcja aparatów jednoszczękowych (wymiana śruby ortod. klamer, 
sprężyn) - dodanie śruby

7 5

4.
Rekonstrukcja aparatów dwuszczękowych - dodanie śruby ortodontycznej i 
podścielenie aparatu

7 5

5.1.
Aparat jednoszczękowy -  płytka Schwarza (płyta, jedna śruba, klamry 
utrzymujące, łuk wargowy lub sprężyna wargowa lub łuk z pelotami) + modele 
kontrolne

14 650

5.2.
Aparat jednoszczękowy -  płytka Schwarza (płyta, dwie śruby, klamry utrzymujące, 
łuk wargowy lub sprężyna wargowa lub łuk z pelotami) + modele kontrolne

14 175

5.3.
Aparat jednoszczękowy -  płytka Schwarza (płyta, trzy śruby, klamry utrzymujące, 
łuk wargowy lub sprężyna wargowa lub łuk z pelotami) + modele kontrolne

14 18

6.1.

Płytka Schwarza* (płyta, jedna śruba, klamry, łuk wargowy lub sprężyna wargowa 
lub łuk z pelotami) + modele kontrolne, z dodatkowymi elementami takimi jak:                                                                                                                          
- łuk schodzący, posuwisty wymiennie z łukiem wargowym /sprężyną wargową, 
sprężynki dodatkowe, wał skośny lub prosty, płaszczyzny nagryzowe, zapora dla 
języka/                                                                                                    

14 300

załącznik nr 2 do WKO
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6.2.

Płytka Schwarza (płyta, dwie śruby, klamry, łuk wargowy lub sprężyna wargowa 
lub łuk z pelotami) + modele kontrolne, z dodatkowymi elementami takimi jak:                                                                                                                          
- łuk schodzący, posuwisty wymiennie z łukiem wargowym /sprężyną wargową, 
sprężynki dodatkowe, wał skośny lub prosty, płaszczyzny nagryzowe, zapora dla 
języka/                                                                                                     

14 50

6.3.

Płytka Schwarza (płyta, trzy śruby, klamry, łuk wargowy lub sprężyna wargowa lub 
łuk z pelotami) + modele kontrolne, z dodatkowymi elementami takimi jak:                                                                                                                          
- łuk schodzący, posuwisty wymiennie z łukiem wargowym /sprężyną wargową, 
sprężynki dodatkowe, wał skośny lub prosty, płaszczyzny nagryzowe, zapora dla 
języka/                                                                                                      

14 4

7.1 Płytka Schwarza (płyta, jedna śruba, klamry, łuk lutowany) + modele kontrolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            14 4

7.2 Płytka Schwarza (płyta, dwie śruby, klamry, łuk lutowany) + modele kontrolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            14 4

7.3 Płytka Schwarza (płyta, trzy śruby, klamry, łuk lutowany) + modele kontrolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            14 4

8.

Płytka Schwarza (płyta, klamry) + modele kontrolne, z dodatkowymi elementami 
takimi jak: sprężynki                                                                                                                                                                            
- peloty na łuku wargowym                                                                            - 
łuk wargowy schodzący,                                                                                                                                                                                                                                   
- śruba trójkierunkowa                                                                                                      
- płaszczyzny nagryzowe                                                                                                      

14 30

9.
Aparaty dwuszczękowe - aktywator, blok (śruba lub cofina, klamry, łuk wargowy 
lub sprężyna wargowa lub łuk z pelotami) + modele kontrolne

21 4
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10.

Aparaty dwuszczękowe (śruba lub cofina, łuk wargowy lub sprężyna wargowa lub 
łuk z pelotami)  + modele kontrolne, z dodatkowymi elementami takimi jak:                                                                        
- sprężyny do wychylania siekaczy                                                                                
- dodatkowe śruby                                                                                                             
- dodatkowy łuk wargowy                                                                                     
- peloty na łuku wargowym                                                                                                  
- stabilizatory                                                                                                  
- peloty policzkowe

21 14

11. Płytkoproteza 14 2

12. Płytkoproteza ze śrubą 14 10

13. Utrzymywacz przestrzeni stały 14 2

14 Utrzymywacz przestrzeni ruchomy 14 2

15. Twin-block 14 50

16. Płytka retencyjna z łukiem wargowym zwykłym lub lutowanym 1 50

17. Retainer doginany lub lutowany 1 2

18.
Kapa nagryzowa lub płaszczyzny nagryzowe w odcinkach bocznych lub stała 
płaszczyzna nagryzowa - płyta nagryzowa

14 5

19. Łuk podniebienny zwykły, lub lutowany do pierścieni 14 2

20. Łuk podniebienny z pętlami 14 2

21. Łuk podjęzykowy zwykły lub lutowany 14 2

22. Płytka Hassa 14 40

23. Płytka Nancea 14 24

24. Aparat płytowy typu Pendex lub Pendulum 14 2

25. Aparat ze śrubą typu Hyrax 14 24

26. Płytka termo-formowalna 1 20

27. Stała zapora dla języka 4 10
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28. Aparat Frankla 14 1

29. Aparat Ostrowskiego 14 1

30. Aparat Stockfischa 14 1

31. Lip Bumper 7 1

1.

2.

3.

4. 

5. * - do oferty należy załączyć po 1 szt. próbek zgodnie z WKO

UWAGA !!!

RAZEM:

Wymagany okres gwarancji na wykonane prace:  12 miesięcy.

W cenach zawarto wszystkie koszty, łącznie z kosztami ogólnymi i kosztami transportu od Zamawiajacego do miejsca wykonania, z miejsca wykonania prac do siedziby
Zamawiającego.

Dostarczane prace których mowa w § 1 ust. 1 będą posiadały oświadczenie wytwórcy spełniające wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia
2011r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych – Załącznik Nr 8.

Ruchome aparaty ortodontyczne muszą być dostarczane z kluczykiem do śruby ortodontycznej 


