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FORMULARZ CENOWY

Cena brutto zamówienia - każdego pakietu powinna stanowić sumę wartości brutto wszystkich pozycji ujętych w pakiecie, natomiast wartość brutto poszczególnych 

pozycji winna być obliczona jako wartość netto powiększona o kwotę obowiązującego podatku. Wartość netto poszczególnych pozycji należy obliczyć jako 

iloczyn liczby opakowań przez cenę jednostkową netto opakowania, a uzyskaną kwotę zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. Cenę jednostkową brutto 

opakowania należy obliczyć jako cenę jednostkową netto opakowania powiększoną o kwotę obowiązującego podatku i zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.  

UWAGA! Zamawiajacy dopuszcza składanie ofert z niepełnymi opakowaniami, pod warunkiem, że Zamawiający będzie mógł zamawiać niepełne opakowania, 

w przypadku gdy Wykonawca nie sprzedaje niepełnych opakowań należy zaokrąglać zaoferowana ilości do pełnych opakowań w górę.

L.p. Wyszczególnienie

Jednostka 
miary 

zapotrze- 
bowania

Ilość na 
okres 12 
miesięcy

Wielkość 
opako- 
wania

Ilość opa- 
kowań na 
okres 12 m-
cy
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opakowania 
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ka 

VAT
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netto w zł 

Wartość 
brutto w zł 

Nazwa 
handlowa/numer 
katalogowy

Producent

Pakiet Nr 1

1. Metanol cz.d.a litr 1

2. Aceton cz.d.a litr 2

3. Sodu  α -naftylofosforan I rz cz.d.a gram 1

4. Tymol cz. krystaliczny gram 250

5.
Olejek imersyjny do mikroskopii, w 
opakowaniach nie większych niż 100 ml

ml 200

6. Alkohol 2-propanol cz.d.a litr 2

7. Kwas solny cz.d.a  35 - 38% litr 5

8. Kwas nadjodowy 10% (periodic acid) czda litr 1

9. Kwas trójchlorooctowy czda kilogram 1

10.
Wodny roztwór kwasu cytrynowego o stężeniu 
20%, w pojemnikach po 5 litrów, z 
oznaczeniem producenta i daty ważności 

litr 150

.................................................................
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty
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11.
Mucikarmin (barwnik) standard do 
mikroskopii, gotowy do użycia

ml 100

12. 3% wodny r-r zieleni malchitowej ml 100

13. NaCl cz.d.a. kg 1

14. Bufor TRIS (propandiolowy) ml 25

Razem Pakiet Nr 1

Pakiet Nr 2

1. Hematoksylina  Harrisa litr 1

2. Odczynnik EA 36 litr 1

3. Orange G 6 litr 1

4. Odczynnik Mac William litr 16

5.
Odczynnik Schiffa (do wykonywania 
barwienia PAS)

ml 100

6. Odczynnik Giemzy gotowy do użycia litr 29

7. Odczynnik May  Grunwalda litr 41

8. Odczynnik do retikulocytów (r-r) ml 100

9. Odczynnik Turka ml 500

10. Sączki  filtracyjne średnica 12,5 cm sztuka 100

11. Bibuła  filtracyjna średnia  45 x 56 cm sztuka 100

.................................................................
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty
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12. Sudan III gram 100

13. Fast Blue BB Salt do mikroskopii gram 50

14. Odczynnik Exton ml 500

Wymagania do pozycji 15 i 16: Zestaw barwników do szybkiego barwienia rozmazów hematologicznych, czas barwienia 3 cykle po 5 sekund, efekt wybarwienia odpowiada metodzie 

Pappenheima, możliwość jednoczesnego barwienia wielu preparatów, dobre różnicowanie barwne komórek, stałe, powrtarzalne efekty barwienia, trwałe, gotowe do użycia odczynniki

15.
Zestaw 3x100 ml: utrwalacz 1x100 ml, 
barwnik niebieski 1x100 ml, barwnik 
czerwony 1x100 ml 

zestaw 2

16.
Zestaw 3x500 ml: utrwalacz 1x500 ml, 
barwnik niebieski 1x500 ml, barwnik 
czerwony 1x500 ml 

zestaw 2

Razem Pakiet Nr 2

Pakiet Nr 3

1.
Odczynnik do badania zawartości chloru 
wolnego  - zestaw do badania wody firmy 
HACH nr kat 14077-99 lub równoważny

sztuka 200

2.
Odczynnik do badania zawartości żelaza  - 
zestaw do badania wody firmy HACH nr 
kat. 927-99 lub równoważny

sztuka 100

Razem Pakiet Nr 3

Pakiet Nr 4

1.

Ksylen cz.d.a. (mieszanka izomerów) 
czda, w opakowaniach (szklanych lub 
plastikowych, z zakrętką) nie większych 
niż 1 litr

litr 300

.................................................................
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty
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2.
Formalina 10% zbuforowana 
stabilizowana na ph 7-7,8 czda, w 
opakowaniach nie większych niż 5 litrów

litr 620

Razem Pakiet Nr 4

Pakiet Nr 5

1.
Odczynnik TBD1 - gotowy do użycia 
odwapniacz do kości, czas odwapniania 3 - 
12 godzin

litr 1

2.
Odczynnik TBD2 - gotowy do użycia 
odwapniacz do kości, czas odwapniania 
48 godzin

litr 1

3.

Klej do preparatów histologicznych - klej 
do szkiełek na bazie ksylenu, lepkość 

średnia, 125 - 200 cps 240C, kompatybilny 
ze wszystkimi zaklejarkami

litr 1

4.

Klej do preparatów cytologicznych - klej 
do szkiełek na bazie ksylenu, lepkość 

wysoka, 490 - 640 cps 240C, kompatybilny 
ze wszystkimi zaklejarkami

litr 1

5.

Żel do przymrażania skrawków  w 
kriostacie cryomatrix - właściwości: 
znakomita żywica utrwalająca, tworzący 
silne połączenie z uchwytem na próbkę, 
zabezpieczający tkankę, środek usuwany 
podczas barwienia, szybko zamrarzający, 
umożliwiający delikatne cięcie, 
rozpuszczający się w wodzie 
niepozostawiając resztek

ml 240

.................................................................
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty
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6.

Hematoksylina w proszku składająca się z 
dwóch komponentów. Gotowa do użycia 
po po zmieszaniu z jednym litrem wody 
destylowanej

zestaw 15

7.
Eozyna wodna w proszku, gotowa do 
uzycia po zalaniu jednym litrem wody 
destylowanej

zestaw 10

8.

Środek do usuwania parafiny z urządzeń 
zawierający substancję antystatyczną w 
celu nie przywierania parafiny, w 
opakowaniach nie większych niż 120 ml

ml 472

Razem Pakiet Nr 5

.................................................................
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty


