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FORMULARZ CENOWY

Cena brutto zamówienia powinna stanowić sumę wartości brutto wszystkich pozycji, 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 zaokrąglić zaoferowane ilości do pełnych opakowań w górę.
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Sprzęt laboratoryjny jednorazowego użytku

1.
Bakteriologiczny zestaw transportowy z podłożem 

AMIES, sterylny
sztuka 900

2.
Końcówki do pipet automatycznych,  niebieskie 

pojemność 200-1000 µl
sztuka 6 000

3.
Pojemniki (kubki) na mocz z nakrętką pojemność 

około 120 ml 
sztuka 4 500

4.
Pojemniki na mocz sterylne, pakowane 

pojedynczo, pojemność 120-150 ml
sztuka 800

5. Pojemnik na kał z łopatką, pojemność 25 -  30 ml sztuka 900

6.
Nakłuwacz do pobierania krwi z palca, głębokość 

wkłucia 2,4 mm - typ Medlance, sterylny
sztuka 8 200

7.

Probówki plastikowe z korkiem, z granulatem i 

przyspieszaczem do szybkiego wykrzepiania krwi i 

separacji surowicy, pojemność 7 - 11 ml, czas 

wykrzepiania maksymalnie 10 minut, sterylne, nie 

mogą być wykonane z polipropylenu

sztuka 5 600

8. Probówki do oznaczania glukozy na 1 ml krwi sztuka 1 500

9.
Probówki do koagulologii na 1,8 ml krwi, z 

zawartością 0,2 ml cytrynianu Na
sztuka 100

…………………………………………………….

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty
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10.

Probówki na 1.0 i 1,5-2,0 ml krwi z EDTA K2 lub 

EDTA-K3 do morfologii, z przekłuwanym korkiem, 

przy czym probówki o pojemności 1,5 - 2,0 muszą 

mieć wysokość 7,2 - 7,3 cm

sztuka 3 000

11.

Jednorazowy zestaw do wykonania badania OB 

składający się z następujących elementów: 

probówka z cytrynianem sodu o pojemności 1 ml 

oraz pipeta z podziałką

sztuka 600

12.
Probówki plastikowe typ Eppendorf o pojemność 

1,5 ml przeźroczyste, stożkowe, z korkiem
sztuka 3 000

13.

Probówki plastikowe typ FALCON, z nakrętką, o 

pojemności 50 ml, 115-120x30 mm, stożkowe, z 

możliwością postawienia, sterylne

sztuka 400

14.

Probówki okrągłodenne o średnicy 16 mm, długość 

10 cm, pojemność 11 ml, bez znaczników, z 

polistyrenu

sztuka 17 000
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