
Lp. Opis przedmiotu zamówienia

Ilość 
Wymagana 

przez 
Zamawiaj ące

go

Wielko ść 
oferowanego 
opakowania*

Ilość 
oferowanych 
opakowa ń*

Cena 
jednostkowa 

brutto za 
opakowanie

Warto ść 
brutto

Wymagania dotycz ą 
realizacji przedmiotu 

zamówienia po zawarciu 
umowy

 Nazwa oferowanego 
produktu (Wykonawca jest 
zobowi ązany poda ć nazwę 

producenta oraz numer 
katalogowy)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Wzorzec środka anabolicznego: 
testosterone propionate roztwór 

1mg/ml w acetonitrylu 
LGCAMP0897.00-11 lub 

równoważny**

1 ml

Karta charakterystyki          
Certyfikat jakości 

Termin ważności min. 12 
miesięcy od daty 

dostarczenia
Termin dostawy do 4 tygodni 
od daty złożenia zamówienia

2

Wzorzec środka anabolicznego: 
testosterone isocaproate 

roztwór 1mg/ml w acetonitrylu 
LGCAMP0863.00-11 lub 

równoważny**

1 ml

Karta charakterystyki          
Certyfikat jakości 

Termin ważności min. 12 
miesięcy od daty 

dostarczenia
Termin dostawy do 4 tygodni 
od daty złożenia zamówienia

3

Wzorzec środka anabolicznego: 
testosterone roztwór 1mg/ml w 
acetonitrylu LGCAMP0323.00-

11 lub równoważny**

1 ml

Karta charakterystyki           
Certyfikat jakości 

Termin ważności min. 12 
miesięcy od daty 

dostarczenia
Termin dostawy do 4 tygodni 
od daty złożenia zamówienia

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
na dostaw ę odczynników laboratoryjnych

CZĘŚĆ NR 1 Wzorce sterydów anabolicznych I

załącznik nr 6.1 do SIWZ



4

Wzorzec środka anabolicznego: 
methyltestosterone (17alpha-

methyltestosterone) 
LGCFOR0558.00 lub 

równoważny**

10 mg

Karta charakterystyki          
Certyfikat jakości 

Termin ważności min. 12 
miesięcy od daty 

dostarczenia
Termin dostawy do 4 tygodni 
od daty złożenia zamówienia

5

Wzorzec środka anabolicznego: 
methandienone 

LGCFOR1375.00 lub 
równoważny**

10 mg

Karta charakterystyki           
Certyfikat jakości 

Termin ważności min. 12 
miesięcy od daty 

dostarczenia
Termin dostawy do 4 tygodni 
od daty złożenia zamówienia

6

Wzorzec środka anabolicznego: 
nandrolone phenylpropionate (K-

USA) TRC-N315045 lub 
równoważny**

10 mg

Karta charakterystyki          
Certyfikat jakości 

Termin ważności min. 12 
miesięcy od daty 

dostarczenia
Termin dostawy do 14 tygodni 
od daty złożenia zamówienia

7
Wzorzec środka anabolicznego: 

oxandrolone (K-CAN) TRC-
O845050 lub równoważny**

100 mg

Karta charakterystyki          
Certyfikat jakości 

Termin ważności min. 12 
miesięcy od daty 

dostarczenia
Termin dostawy do 14 tygodni 
od daty złożenia zamówienia

8
Wzorzec środka anabolicznego: 

oxymetholone (K-CAN) TRC-
O876500 lub równoważny**

2,5 g

Karta charakterystyki            
Certyfikat jakości 

Termin ważności min. 12 
miesięcy od daty 

dostarczenia
Termin dostawy do 14 tygodni 
od daty złożenia zamówienia



9
Wzorzec środka anabolicznego: 
trenbolone LGCFOR1377.00 lub 

równoważny**
10 mg

Karta charakterystyki            
Certyfikat jakości 

Termin ważności min. 12 
miesięcy od daty 

dostarczenia
Termin dostawy do 4 tygodni 
od daty złożenia zamówienia

10
Wzorzec środka anabolicznego: 

testosterone enantate 
EPT0250000 lub równoważny**

100 mg

Karta charakterystyki            
Certyfikat jakości 

Termin ważności min. 12 
miesięcy od daty 

dostarczenia
Termin dostawy do 4 tygodni 
od daty złożenia zamówienia

11
Wzorzec środka anabolicznego: 

drostanolone (K-USA) TRC-
D689570 lub równoważny**

100 mg

Karta charakterystyki          
Certyfikat jakości 

Termin ważności min. 12 
miesięcy od daty 

dostarczenia
Termin dostawy do 14 tygodni 
od daty złożenia zamówienia

** numery katalogowe podane dla poszczególnych produktów odnoszą się do oferty LGC Standards 

…………………………………………… ……………………………………………………………

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


