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1

Etykiety czyste 50 x 25 mm (rolka 1700 

sztuk) do drukarki termotransferowej 

Clever 243

rolka 1700 sztuk              48                   8              35                  15            20            12             12              9            159    23%

2

Etykiety czyste 101,6 x 101,6 mm (4 x 4 

cale) (rolka 485 sztuk) do drukarki 

termotransferowej Clever 243.
rolka 485 sztuk              48                   8              15                  30            30            14             16              8            169    23%

 Razem:  

Jednostka miary
Ilość

2)     próbka oferowanego towaru.

Ad II. Etykiety czyste 101,6 x 101,6 mm (4 x 4) cale (rolka 485 sztuk ) do drukarki   termotransferowej Clever 243  

a) Powlekany, błyszczący biały bezdrzewny papier samoprzylepny – bez nadruku

b) Świadectwo zgodności potwierdzające, że klej wykorzystywany do produkcji etykiet może być użyty do etykietowania pojemników z krwią ludzką i jej składnikami (dołączony do oferty).

c) Zgodność ze standardem ISBT wg Dyrektywy 2002/98/WE

d) Etykiety łatwo zdejmują się z taśmy po wydruku

e) Odporność etykiety i kleju na wirowanie i temperaturę od +50°C do -80°C

f) Gramatura 65 g/m2

g) Próbki etykiet 101,6x101,6 (dołączone do oferty w formie rolki, którą można zamontować do drukarki termotransferowej Clever 243)

Etykiety będą wykorzystywane do oklejania pojemników z krwią.

 Arkusz asortymentowo - cenowy 

 Szacunkowa 

wartość netto 

Stawka 

VAT
Przedmiot zamówienia

L.p

.
 Wartość brutto 

 Cena 

jednostkowa 

netto 

Ad I. Etykiety czyste 50 x 25 mm (rolka 1700 sztuk) do drukarki termotransferowej Clever 243

a) Powlekany, błyszczący biały bezdrzewny papier samoprzylepny – bez nadruku

b) Świadectwo zgodności potwierdzające, że klej wykorzystywany do produkcji etykiet może być użyty do etykietowania pojemników z krwią ludzką i jej składnikami (dołączony do oferty).

c) Zgodność ze standardem ISBT wg Dyrektywy 2002/98/WE

d) Etykiety łatwo zdejmują się z taśmy po wydruku

e) Odporność etykiety i kleju na wirowanie i temperaturę od +50°C do -80°C

f) Gramatura 65 g/m2

g) Próbki etykiet 50 x 25 (dołączone do oferty w formie rolki, którą można zamontować do drukarki termotransferowej Clever 243)

…………..…………………..

Data i podpis wykonawcy

Klej wykorzystywany do etykiet musi zapewniać przyczepność w temperaturze -80st.C.

Etykiety muszą być kompatybilne z drukarkami termotransferowymi TSC Clever 243, które posiada Zamawiający. 

Wymagane w ofercie dokumenty: 

1)     Wykonawca przedłoży  dokument potwierdzający, że materiał użyty do wykonania etykiet samoprzylepnych może być użyty do etykietowania pojemników z krwią ludzką i jej składnikami ( deklaracja zgodności),
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