
AE/ZP-27-48/16 Formularz Cenowy Załącznik Nr 1

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.  
* w odniesieniu do dzierżawy należy podać koszt dzierżawy za jeden miesiąc

L.p. Nazwa produktu, wymagane parametry Jednostka 

miary 

zapotrze- 

bowania

wielkość za- 

potrzebowania  

na okres 24 
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Pakiet Nr 2 - Dostawy: odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych do badań z koagulologii wraz z dzierżawą analizatora do tych badań.

Należy wymienić nazwę i ilość wszystkich odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych oraz pozostałych koniecznych do prawidławego funkcjonowania 

analizatorów oraz wykonania oznaczeń w ilości: PT - 54000, FIB - 20000, APTT -32000, D-Dimer -1200, Białko C - 500

Parametry jakie winien spełniać oferowany przedmiot zamównienia  Zamawiający określił w Załączniku Nr 7.2
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 Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty
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Wadium 1.891 zł Razem Pakiet Nr 2

Uwaga! W razie potrzeby dodać kolejne pozycje

.................................................................

 Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty


