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Nazwa produktu Indeks produktu Ilość kartonowa Cena brutto (PLN) Cena netto (PLN) StawkaVAT

Matoset Instrument Nożyczki metalowe, jałowe Mayo Ostro-Tępe, zagięte, 15 cm, 25 szt.-25 szt.-15cmMA-291-NAT1-008 1 277,60 257,04 8.00%
Matoset Instrument Nożyczki metalowe, jałowe Mayo Ostro-Tępe, zagięte, 15 cm, 25 szt.-25 szt.-15cmMA-291-NAT1-008 12 260,26 240,98 8.00%
Matoset Instrument Pęseta anatomiczna metalowa, jałowa Adson 25 szt.-12.5cm-25 szt. MA-291-PENS-019 1 142,29 131,75 8.00%
Matoset Instrument Pęseta anatomiczna metalowa, jałowa Adson 25 szt.-12.5cm-25 szt. MA-291-PENS-019 12 133,39 123,51 8.00%
Matoset Instrument Pęseta metalowa, jałowa do nosa Lucae zagięta 16 cm, 25 szt.-25 szt.-16cm MA-291-PENS-009 1 259,17 239,97 8.00%
Matoset Instrument Pęseta metalowa, jałowa do nosa Lucae zagięta 16 cm, 25 szt.-25 szt.-16cm MA-291-PENS-009 16 242,98 224,98 8.00%
Tupfery niejałowe z gazy Kula-15x15cm-250 szt. MA-106-K250-019 1 27,22 25,20 8.00%
Tupfery niejałowe z gazy Kula-15x15cm-250 szt. MA-106-K250-019 44 25,90 23,98 8.00%
Tupfery niejałowe z gazy Kula-20x20cm-250 szt. MA-106-K250-018 1 31,46 29,13 8.00%
Tupfery niejałowe z gazy Kula-20x20cm-250 szt. MA-106-K250-018 30 29,94 27,72 8.00%
Tupfery niejałowe z gazy Kula-30x30cm-50 szt. MA-106-K050-001 1 12,66 11,72 8.00%
Tupfery niejałowe z gazy Kula-30x30cm-50 szt. MA-106-K050-001 25 12,04 11,15 8.00%
Tupfery niejałowe z gazy Kula-50x50cm-50 szt. MA-106-K025-001 1 15,90 14,72 8.00%
Tupfery niejałowe z gazy Kula-50x50cm-50 szt. MA-106-K025-001 20 15,13 14,01 8.00%
Tupfery niejałowe z gazy Kula z nitką RTG-15x15cm-250 szt. MA-106-K250-020 1 31,31 28,99 8.00%
Tupfery niejałowe z gazy Kula z nitką RTG-15x15cm-250 szt. MA-106-K250-020 44 29,80 27,59 8.00%
Tupfery niejałowe z gazy Kula z nitką RTG-30x30cm-50 szt. MA-106-K050-002 1 16,95 15,69 8.00%
Tupfery niejałowe z gazy Kula z nitką RTG-30x30cm-50 szt. MA-106-K050-002 25 16,12 14,93 8.00%
Tupfery niejałowe z gazy Kula z nitką RTG-50x50cm-25 szt. MA-106-K025-002 1 15,45 14,31 8.00%
Tupfery niejałowe z gazy Kula z nitką RTG-50x50cm-25 szt. MA-106-K025-002 20 14,71 13,62 8.00%
Tupfery niejałowe z gazy Kula z nitką RTG-20cm x 20m-250 szt. MA-106-K250-021 1 41,82 38,72 8.00%
Tupfery niejałowe z gazy Kula z nitką RTG-20cm x 20m-250 szt. MA-106-K250-021 30 39,80 36,85 8.00%

Oferta ma charakter niewiążący.

Informacja handlowa wygenerowana przez firmę:
Bella Handel Sp. z o.o.
ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń, 
tel. +48 (56) 45 19 111,  www.Matopat24.pl
NIP: 879-21-70-896, KRS: 000177076

 Materiały opatrunkowe

 Dezynfekcja, sterylizacja
 OKAZJE



1

aleksandra.szmagaj@rekeep.pl

Od: Sklep Matopat24.pl <sklep@matopat24.pl>
Wysłano: środa, 6 lipca 2022 12:26
Do: aleksandra.szmagaj@rekeep.pl
Temat: prośba o wycenę
Załączniki: OFERTA_Matopat24 (26).xls

Dzień dobry,  
 
Oferta naszego sklepu  znajduje się w załączniku wraz z obowiązującymi na dzień dzisiejszy cenami.  
 
Stany magazynowe można podejrzeć bezpośrednio na naszej stronie internetowej:  
www.matopat24.pl 
 
W naszym sklepie za zamówione artykuły można zapłacić tradycyjnym przelewem na konto, płatnością online, 
kartami płatniczymi lub gotówką przy odbiorze paczki.  
Nie wystawiamy faktur terminowych.  
 
Do zamówień, których wartość przekracza kwotę 149 zł brutto, opłaconych przelewem tradycyjnym lub za 
pośrednictwem serwisu PayU, nie są doliczane koszty transportu. Do zamówień na kwotę poniżej 149 zł brutto 
doliczane są koszty transportu w kwocie 15,99 zł.  
 
Do zamówień, których wartość przekracza kwotę 149 zł brutto, opłacanych gotówką przy odbiorze doliczane są 
koszty transportu w kwocie 6,00 zł. Do zamówień na kwotę poniżej 149 zł brutto doliczane są koszty transportu w 
kwocie 21,99 zł.  
 
Zamówienia powyżej kwoty 1000 zł nie są realizowane z płatnością za pobraniem.  
 
 
Wszystkie zamówienia realizowane są przez firmę kurierską GLS lub InPost. Średni czas realizacji to ok. 2-3 dni 
robocze.  
 
Oferta ma charakter informacyjny i nie jest wiążąca. Sklep zastrzega sobie zmiany cen na stronie internetowej.  

 
 
--  
 
Pozdrawiam,  
Marta Kostępska  
 
Bella - Handel Sp. z o. o.  
ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń  
NIP: 879-21-70-896  
(Grupa Kapitałowa TZMO S.A.)  
 
Oceń obsługę klikając w odpowiednią buźkę 
 

 
 
--  
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W dniu 2022-07-05 12:21 [aleksandra.szmagaj@rekeep.pl], pisze: 
Dzień dobry uprzejmie proszę o wycenę asortymentu według załączonego pliku. 
  
W pierwszej tabeli prosimy o wycenę materiału opatrunkowego z poszczególnych opisów lub innych komponentów 
zestawu (jeżeli Państwo posiadają) z wyjątkiem narzędzi oraz wycenę serwet.  
W drugiej tabeli prosimy o wycenę 63 pakietów/zestawów lub w przypadku braku całego pakietu/zestawu  - 
poszczególnych komponentów w danym pakiecie/zestawie. 
  
Dziękuję ! 
  
Aleksandra Szmagaj Jęcka 
Specjalista ds. rozwoju produktu  
 

 
 
Rekeep Polska SA 
ul. Traktorowa 126, 91-204 Łódź 
M +48 785 230 140 
aleksandra.szmagaj@rekeep.pl 
 
Rekeep Polska S.A. z siedzibą w Łodzi (adres: ul. Traktorowa 126 lok. 202, 91-204 Łódź), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480105  
(akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), o kapitale zakładowym w wysokości 20.125.000,00 zł (opłaconym w całości), o 
nadanym NIP: 9452176328, REGON: 12983608. 
 
ZAWIADOMIENIE O POUFNOŚCI: Ta wiadomość i jej załączniki (jeśli istnieją) mogą zawierać informacje poufne, zastrzeżone lub prawnie zastrzeżone i są przeznaczone wyłącznie do użytku wyżej wymienionego adresata. 
Jeśli nie są Państwo wymienionym adresatem tej wiadomości, nie powinni Państwo jej rozpowszechniać, kopiować, drukować i podejmować jakichkolwiek innych działań. 
Prosimy o natychmiastowe powiadomienie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, nadawcy o pomyłkowym otrzymaniu tej wiadomości i usunięcie jej z komputera  
i poinformowanie nadawcy o tej wiadomości e-mail, odpowiadając lub wejdź na www.rekeep.pl w zakładce „Skontaktuj się z nami”. 
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aleksandra.szmagaj@rekeep.pl

Od: Sklep Matopat24.pl <sklep@matopat24.pl>
Wysłano: czwartek, 7 lipca 2022 07:28
Do: aleksandra.szmagaj@rekeep.pl
Temat: prośba o wycenę

Dzień dobry,  
 
jeżeli w pliku nie jakiegoś produktu, to oznacza, że niestety nie jesteśmy w stanie go zaoferować.  
 
Nie wypełniamy formularzy ofertowych klientów.  
 
 
--  
 
Pozdrawiam,  
Marta Kostępska  
 
Bella - Handel Sp. z o. o.  
ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń  
NIP: 879-21-70-896  
(Grupa Kapitałowa TZMO S.A.)  
 
Oceń obsługę klikając w odpowiednią buźkę 
 

 
 
--  

W dniu 2022-07-06 13:30 [aleksandra.szmagaj@rekeep.pl], pisze: 
Dzień dobry 
Proszę o zerknięcie na załączony plik „wycena” i po prawej stronie tabel lub w innej formie – wpisanie ceny 
netto/brutto. 
W Państwa pliku przesłanym dzisiaj nie ma większości rzeczy  - czy mam rozumieć, że nie mają ich Państwo w 
swoim asortymencie ? 
Pozdrawiam  
  
Aleksandra Szmagaj Jęcka 
Specjalista ds. rozwoju produktu  
 

 
 
Rekeep Polska SA 
ul. Traktorowa 126, 91-204 Łódź 
M +48 785 230 140 
aleksandra.szmagaj@rekeep.pl 
 
Rekeep Polska S.A. z siedzibą w Łodzi (adres: ul. Traktorowa 126 lok. 202, 91-204 Łódź), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480105  
(akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), o kapitale zakładowym w wysokości 20.125.000,00 zł (opłaconym w całości), o 
nadanym NIP: 9452176328, REGON: 12983608. 
 
ZAWIADOMIENIE O POUFNOŚCI: Ta wiadomość i jej załączniki (jeśli istnieją) mogą zawierać informacje poufne, zastrzeżone lub prawnie zastrzeżone i są przeznaczone wyłącznie do użytku wyżej wymienionego adresata. 
Jeśli nie są Państwo wymienionym adresatem tej wiadomości, nie powinni Państwo jej rozpowszechniać, kopiować, drukować i podejmować jakichkolwiek innych działań. 
Prosimy o natychmiastowe powiadomienie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, nadawcy o pomyłkowym otrzymaniu tej wiadomości i usunięcie jej z komputera  
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i poinformowanie nadawcy o tej wiadomości e-mail, odpowiadając lub wejdź na www.rekeep.pl w zakładce „Skontaktuj się z nami”. 
 
CONFIDENTIALITY NOTICE: This message and its attachments (if any) may contain confidential, proprietary or legally privileged information and it is intended only for the use of the addressee named above. 
No confidentiality or privilege is waived or lost by any mistransmission. If you are not the intended recipient of this message you are hereby notified that you must not use, disseminate, copy it in any form or take any action in reliance 
on it. 
If you have received this message in error, please, delete it (and any copies of it) and kindly inform the sender of this e-mail, by replying or go to www.rekeep.pl on 'contact us'. 
  

From: Sklep Matopat24.pl <sklep@matopat24.pl>  
Sent: Wednesday, July 6, 2022 12:26 PM 
To: aleksandra.szmagaj@rekeep.pl 
Subject: prośba o wycenę 
  
Dzień dobry,  
 
Oferta naszego sklepu  znajduje się w załączniku wraz z obowiązującymi na dzień dzisiejszy cenami.  
 
Stany magazynowe można podejrzeć bezpośrednio na naszej stronie internetowej:  
www.matopat24.pl 
 
W naszym sklepie za zamówione artykuły można zapłacić tradycyjnym przelewem na konto, płatnością online, 
kartami płatniczymi lub gotówką przy odbiorze paczki.  
Nie wystawiamy faktur terminowych.  
 
Do zamówień, których wartość przekracza kwotę 149 zł brutto, opłaconych przelewem tradycyjnym lub za 
pośrednictwem serwisu PayU, nie są doliczane koszty transportu. Do zamówień na kwotę poniżej 149 zł brutto 
doliczane są koszty transportu w kwocie 15,99 zł.  
 
Do zamówień, których wartość przekracza kwotę 149 zł brutto, opłacanych gotówką przy odbiorze doliczane są 
koszty transportu w kwocie 6,00 zł. Do zamówień na kwotę poniżej 149 zł brutto doliczane są koszty transportu w 
kwocie 21,99 zł.  
 
Zamówienia powyżej kwoty 1000 zł nie są realizowane z płatnością za pobraniem.  
 
 
Wszystkie zamówienia realizowane są przez firmę kurierską GLS lub InPost. Średni czas realizacji to ok. 2-3 dni 
robocze.  
 
Oferta ma charakter informacyjny i nie jest wiążąca. Sklep zastrzega sobie zmiany cen na stronie internetowej.  

 
 
--  
 
Pozdrawiam,  
Marta Kostępska  
 
Bella - Handel Sp. z o. o.  
ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń  
NIP: 879-21-70-896  
(Grupa Kapitałowa TZMO S.A.)  
 
Oceń obsługę klikając w odpowiednią buźkę 
 

 
 
--  

W dniu 2022-07-05 12:21 [aleksandra.szmagaj@rekeep.pl], pisze: 
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Dzień dobry uprzejmie proszę o wycenę asortymentu według załączonego pliku. 
  
W pierwszej tabeli prosimy o wycenę materiału opatrunkowego z poszczególnych opisów lub innych 
komponentów zestawu (jeżeli Państwo posiadają) z wyjątkiem narzędzi oraz wycenę serwet.  
W drugiej tabeli prosimy o wycenę 63 pakietów/zestawów lub w przypadku braku całego pakietu/zestawu  - 
poszczególnych komponentów w danym pakiecie/zestawie. 
  
Dziękuję ! 
  
Aleksandra Szmagaj Jęcka 
Specjalista ds. rozwoju produktu  
 

 
 
Rekeep Polska SA 
ul. Traktorowa 126, 91-204 Łódź 
M +48 785 230 140 
aleksandra.szmagaj@rekeep.pl 
 
Rekeep Polska S.A. z siedzibą w Łodzi (adres: ul. Traktorowa 126 lok. 202, 91-204 Łódź), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480105  
(akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), o kapitale zakładowym w wysokości 20.125.000,00 zł (opłaconym w całości), o 
nadanym NIP: 9452176328, REGON: 12983608. 
 
ZAWIADOMIENIE O POUFNOŚCI: Ta wiadomość i jej załączniki (jeśli istnieją) mogą zawierać informacje poufne, zastrzeżone lub prawnie zastrzeżone i są przeznaczone wyłącznie do użytku wyżej wymienionego adresata. 
Jeśli nie są Państwo wymienionym adresatem tej wiadomości, nie powinni Państwo jej rozpowszechniać, kopiować, drukować i podejmować jakichkolwiek innych działań. 
Prosimy o natychmiastowe powiadomienie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, nadawcy o pomyłkowym otrzymaniu tej wiadomości i usunięcie jej z komputera  
i poinformowanie nadawcy o tej wiadomości e-mail, odpowiadając lub wejdź na www.rekeep.pl w zakładce „Skontaktuj się z nami”. 
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