
Załącznik nr 5a do siwz

CZĘŚĆ NR 1  Ujawnienie obecności śliny oraz nasienia ludzkiego w śladach biologicznych

Lp. Opis przedmiotu zamówienia J.m. Ilość Wymagania

1 2 3 4 5 6 7 8

1 op 2

2 op 3

Razem

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

Miejscowość, data (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy,
w przypadku oferty wspólnej-podpis pełnomocnika wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWY KALKULACJI CENOWEJ
na dostawę odczynników laboratoryjnych

Cena 
jednostkowa 

brutto

Wartość 
brutto (zł)

Oferowany produkt 
(Wykonawca jest 

zobowiązany podać nazwę 
producenta oraz numer 

katalogowy)

Testy immunochromatograficzne do ujawniania 
nasienia ludzkiego RSID-SEMEN lub równoważne:
- gotowe do użycia płytki immunochromatograficzne, 
stosowane w kryminalistyce do ujawniania nasienia 
ludzkiego w śladach biologicznych,
- wysoce specyficzne dla ludzkiej semenogeniny,
- o wysokiej czułości (wykrywalności od poziomu 1 μl 
nasienia ludzkiego),
-„świeże” (pochodzące z najnowszej serii produkcyjnej) i 
zachowujące wymaganą czułość detekcji przez co najmniej 
1 rok od daty dostawy, z uwagi na szczególne ich 
przeznaczenie (do wykrywania śladowej zawartości nasienia 
w śladach biologicznych),
-  testy płytkowe  jednostkowo hermetyczne foliowane, 
opatrzone numerem serii i datą ważności,
-konfekcjonowane fabrycznie, w opakowaniu po 25 sztuk 
(testów), 

Termin ważności min. 12 
miesięcy od daty 
dostarczenia
Termin dostawy do 3 
tygodni od daty złożenia 
zamówienia
Karta charakterystyki

Testy immunochromatograficzne do ujawniania śliny 
ludzkiej RSID-SALIVA lub równoważne:
- gotowe do użycia płytki immunochromatograficzne, 
stosowane w kryminalistyce do ujawniania śliny ludzkiej w 
śladach biologicznych,
- specyficzne dla ludzkiej α-amylazy,
- o wysokiej czułości (wykrywalności od poziomu 1 μl śliny 
ludzkiej),
-„świeże” (pochodzące z najnowszej serii produkcyjnej) i 
zachowujące wymaganą czułość detekcji przez co najmniej 
1 rok od daty dostawy, z uwagi na szczególne ich 
przeznaczenie (do wykrywania znikomej ilości śliny w 
śladach biologicznych), 
- testy płytkowe jednostkowo hermetycznie foliowane, 
opatrzone numerem serii i datą ważności,
- konfekcjonowane fabrycznie, w opakowaniu 25 płytek 

Termin ważności min. 12 
miesięcy od daty 
dostarczenia
Termin dostawy do 3 
tygodni od daty złożenia 
zamówienia
Karta charakterystyki
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