
Lp. Opis przedmiotu zamówienia
 jednostka 

miary
Ilość

Cena 
jednostkowa 

brutto

Warto ść 
brutto 

Wymagania

Oferowany produkt (Wykonawca 
jest zobowi ązany poda ć nazwę 

producenta oraz numer 
katalogowy)

1 2 3 4 5 6 7 8

2

Octan etylu 
Odczynnik analityczny, ciecz. 
Opakowanie zawierające 1 L 
preparatu.

op. 1

Karta charakterystyki 
Termin ważności min. 12 m-cy od 

daty dostarczenia
Termin dostawy do 3 tygodnie od 

daty złożenia zamówienia

3

Cykloheksan                                     
Inne  stosowne nazewnictwo: 
heksahydroksybenzen, 
heksametylen, naften. Odczynnik 
analityczny, ciecz. Opakowanie 
zawierające 1 L preparatu.

op 1

Karta charakterystyki 
Termin ważności min. 12 m-cy od 

daty dostarczenia
Termin dostawy do 3 tygodnie od 

daty złożenia zamówienia

4

Wodoru nadtlenek 30%                        
Inne stosowne nazewnictwo :  
perhydrol. Odczynnik analityczny, 
ciecz. Opakowanie zawierające 1 
L preparatu. 

op 1

Karta charakterystyki 
Termin ważności min. 12 m-cy od 

daty dostarczenia
Termin dostawy do 3 tygodnie od 

daty złożenia zamówienia

5

Izopropanol                                            
Inne stosowne nazewnictwo: 2-
propanol. Odczynnik analityczny, 
ciecz. Opakowanie zawierające 1 
L preparatu. 

op 1

Karta charakterystyki 
Termin ważności min. 12 m-cy od 

daty dostarczenia
Termin dostawy do 3 tygodnie od 

daty złożenia zamówienia
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6

Aceton                                           
Odczynnik analityczny, ciecz-
rozpuszczalnik. Opakowanie 
zawierające 1 litr preparatu

op. 10

Karta charakterystyki 
Termin ważności min. 12 m-cy od 

daty dostarczenia
Termin dostawy do 3 tygodnie od 

daty złożenia zamówienia

7

Denaturat                                      
Odczynnik analityczny -alkohol 
skażony około 92%, ciecz, 
rozpuszczalnik. Opakowanie 
zawierajace 0,5 L preparatu.

op 3

Karta charakterystyki 
Termin ważności min. 12 m-cy od 

daty dostarczenia
Termin dostawy do 3 tygodnie od 

daty złożenia zamówienia

8

Nafta                                          
Odczynnik analityczny, ciecz. 
Opakowanie zawierajace 0,5 L 
preparatu.

op 3

Karta charakterystyki 
Termin ważności min. 12 m-cy od 

daty dostarczenia
Termin dostawy do 3 tygodnie od 

daty złożenia zamówienia

…………………………………………… ………………………………………………………………………………………….

Miejscowość, data (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy,

w przypadku oferty wspólnej-podpis pełnomocnika wykonawcy

Razem

* Zamawiający nie dopuszcza zmiany wielkości opakowań  podanych w formularzu asortymentowo-cenowym 


