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2/PNP/SW/2019                Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy 
 

Część 1 – Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego 
 

L.p. Nazwa asortymentu Ilość j.m. 
Wielkość 

opakowania 
Cena netto za 
opakowanie 

VAT % Wartość netto Wartość brutto 

1 
 

Probówka okrągłodenna z PS, 
pojemność całkowita 5 ml, 
użytkowa 4 ml, wymiary 12x75 
mm, bez kołnierza i skali 

120 opakowanie 500 sztuk     

2 
Probówka stożkowa z PS, 
pojemność 10 ml, skalowana, 
wymiary 16x100 mm  

34 opakowanie 500 sztuk     

3 
Szkiełka podstawowe szlifowane z 
polem do opisu, wymiary 
1x25x75mm 

80 opakowanie 50 sztuk     

4 
Szkiełka nakrywkowe, wymiary 
24x24mm 

40 opakowanie 200 sztuk     

5 

Pipety Pasteura LDPE (polietylen 
o niskiej gęstości), pojemność 
użytkowa 3 ml, całkowita 7ml, 
długość 155mm, skala 0,25ml 
niesterylne 

80 opakowanie 500 sztuk     

6 

Końcówki do pipet 
automatycznych z PP bez filtra 
pojemność 1000 µl typu 
Eppendorf, niebieskie 

2 opakowanie 500 sztuk     

7 

Końcówki do pipet 
automatycznych z PP bez filtra 
pojemność 200 µl typu Eppendorf, 
żółte 

1 opakowanie 1000 sztuk     

8 

Końcówki do pipet 
automatycznych z PP bez filtra 
pojemność 5000 µl typu 
Eppendorf, białe 

1 opakowanie 200 sztuk     

9 
Probówka typu Eppendorf 
pojemność 1,2 ml, korek typu 
safelock, skalowana 

10 opakowanie 500 sztuk     

10 
Probówka typu Eppendorf 
pojemność 1,2 ml, korek typu 
safelock, skalowana okrągłodenna 

2 opakowanie 500 sztuk     

11 
Płyta do oznaczania grup krwi z 
PET przezroczysta, 45 wgłębień 9 
kolumn po 5 wgłębień 

30 opakowanie 100 sztuk     

12 
Probówka do zliczania 
reticulocytów na 100µl 

2 opakowanie 50 sztuk     

13 Patyczki drewniane 1000 sztuka dowolna     

14 

Pojemnik na mocz z PP 
pojemność 125 ml z polem do 
opisu wym. z nakrętka 60x75mm 
niesterylny 

340 opakowanie 50 sztuk     

RAZEM   
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podpis uprawnionego (-ych) 

przedstawiciela (-li) wykonawcy 
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2/PNP/SW/2019                                   Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy 
 

Część 2 – Dostawa szybkich testów diagnostycznych 

 
 
 

 

 

 
………….……………………………. dn …………………………….                    ................................................................................. 

podpis uprawnionego (-ych) 
przedstawiciela (-li) Wykonawcy 

L.p. Wykonane badania 
Ilość oznacz 

/12m-cy 

Wielkość 
opakowania / 

sztuki 

Cena 
jednostkowa 

netto 
Wartość netto 

Stawka 
VAT % 

Wartość brutto 

1.  

Test kasetkowy immunochromatograficzny na krew utajoną w kale bez 
diety specyficzny dla ludzkiej hemoglobiny, czułość 10ng/ml. Wymagana 
dołączona kontrola dodatnia i ujemna dla każdego opakowania tego 
samego producenta co test. 

75      

2.  
Test paskowy immunochromatograficzny do wykrywania Giardia Lamblia 
w kale. Wymagana dołączona kontrola dodatnia i ujemna dla każdego 
opakowania tego samego producenta co test. 

25      

3.  
Test panelowy do wykrywania narkotyków w moczu 12 panelowy 
OPI/MDMA/MTD/BZO/AMP/MET/K2/FYL/THC/BUP/MEP/CAT 

100      

4.  
Test kasetkowy immunochromatograficzny jakościowy do wykrywania 
przeciwciał HAV w surowice. Wymagana dołączona kontrola dodatnia i 
ujemna dla każdego opakowania tego samego producenta co test. 

25      

5.  
Test kasetkowy immunochromatograficzny jakościowy do wykrywania 
antygenów H.Pylori w kale. Wymagana dołączona kontrola dodatnia i 
ujemna dla każdego opakowania tego samego producenta co test. 

25      

6.  
Test kasetkowy do wykrywania Influenza A+B Wymagana dołączona 
kontrola dodatnia i ujemna dla każdego opakowania tego samego 
producenta co test. 

20      

7.  
Mikroalbumina test kasetkowy półilościowy, zakres czułości <10/10-
12/>65 ug/ml Wymagana dołączona kontrola dodatnia i ujemna dla 
każdego opakowania tego samego producenta co test. 

60      

8.  
Syphilis ( T. Palluidum) – test kasetkowy, immunochromatograficzny, 
krew, surowica, osocze. Wymagana dołączona kontrola dodatnia i 
ujemna dla każdego opakowania tego samego producenta co test. 

1500      

9.  
Clostridium Tox A+B i GDH. Wymagana dołączona kontrola dodatnia i 
ujemna dla każdego opakowania tego samego producenta co test. 

200      

Razem    


