
Lp. Opis przedmiotu zamówienia

Ilość 
Wymagana 

przez 
Zamawiaj ąceg

o

Wielko ść 
oferowanego 
opakowania*

Ilość 
oferowanych 
opakowa ń*

Cena 
jednostkowa 

brutto za 
opakowanie

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 9

2

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

1 l

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 
maksymalnie 1 L preparatu.

1 l

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 maksymalnie 1 L 
preparatu. 

1 l

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 maksymalnie 1 L 
preparatu. 

1 l

Karta charakterystyki 
Termin ważności min. 12 m-

cy od daty dostarczenia
Termin dostawy do 3 

tygodnie od daty złożenia 
zamówienia

Załącznik nr 5.8 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
na dostaw ę odczynników  laboratoryjnych

CZĘŚĆ NR 8 Odczynniki do analizy chemicznej



6

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

10 l

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 maksymalnie 1,5 L 
preparatu.

1,5 l

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 
maksymalnie 1,5 L preparatu.

1,5 l

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

*Zaoferowana przez Wykonawcę ilość asortymentu łącznie (iloczyn kolumny 4 i 5) musi być zgodna z ilośćią wymaganą przez Zamawiającego w kolumnie 3.

Razem


