
Załącznik 5.1 do Siwz

Lp. Opis przedmiotu zamówienia J.m. Ilość

Cena 

jednostkowa 

brutto

Wartość 

brutto (zł)

Wymagania dotyczą realizacji 

przedmiotu zamówienia po 

zawarciu umowy

 Nazwa oferowanego produktu 

(Wykonawca jest zobowiązany 

podać nazwę producenta oraz 

numer katalogowy)

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Ardrox roztwór roboczy

Barwnik fluorescencyjny w 

rozpuszczalniku stosowany w 

kryminalistyce do ujawniania śladów linii 

papilarnych  na podłożach niechłonnych 

po zastosowaniu metody 

cyjanoakrylanowej . Opakowanie 

zawierające 0,5 l roztworu roboczego.

op. 5

Karta charakterystyki

 Termin ważności: minimum 24 

miesięce od daty dostarczenia.

Termin dostawy do 4 tygodni od 

daty złożenia zamówienia

2

Rodomina B                                                      

Barwnik fluorescencyjny stosowany w 

kryminalistyce do ujawniania śladów lini 

papilarnych na podłożach niechłonnych 

po zastosowaniu metody 

cjanoakrylowej. Opakowanie 

zawierajace 25 g barwnika w postaci 

krystalicznej służacego do 

przygotowania roztworu.

op. 1

Karta charakterystyki 

 Termin ważności: minimum 24 

miesięce od daty dostarczenia.

Termin dostawy do 4 tygodni od 

daty złożenia zamówienia

3

Bluster Forensic Magnum                               

Związek o bardzo wysokiej czułości 

wykrywania nieznacznych ilości śladów 

naniesionych krwią na podłożach 

chłonnych jak i niechłonnych. 

Opakowanie zawiera 125 ml cieczy.

op. 1

Karta charakterystyki 

 Termin ważności: minimum 24 

miesięce od daty dostarczenia.

Termin dostawy do 4 tygodni od 

daty złożenia zamówienia
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4

Crystal Violet                                                    

Roztwór roboczy z atomizerem 

stosowany w kryminalistyce do 

ujawniania śladów linii papilarnych 

na podłożach niechłonnych po 

zastosowaniu metody 

cjanoakrylowej, również na 

powierzchniach taśm klejacych. 

Opakowanie o pojemności 500 ml.

op. 1

Karta charakterystyki

 Termin ważności: minimum 24 

miesięce od daty dostarczenia.

Termin dostawy do 4 tygodni od 

daty złożenia zamówienia

5

Lumicyano                                                           

Klej cjanoakrylowy zawierajacy w swoim 

składzie barwnik fluorescencyjny. 

Stosowany w kryminalistyce do 

ujawniania śladów linii papilarnych na 

podłożach. Opakowanie zawiera 20 ml 

kleju.

op. 1

Karta charakterystyki 

 Termin ważności: minimum 24 

miesięce od daty dostarczenia.

Termin dostawy do 4 tygodni od 

daty złożenia zamówienia

6

Nin Print                                                 

Roztwór w areozolu stosowany w 

kryminalistyce do ujawniania śladów 

linii papilarnych na podłożach 

chłonnych. Opakowanie zawiera 250 

ml odczynnika

op. 1

Karta charakterystyki 

 Termin ważności: minimum 24 

miesięce od daty dostarczenia.

Termin dostawy do 4 tygodni od 

daty złożenia zamówienia

7

Ray Mixture                                                     

Roztwór, w którego skład wchodzą 

BasicRED28, Ardrox, BasicYellow 40. 

Stosowany w kryminalistyce do 

ujawniania śladów linii papilarnych na 

podłożach niechłonnych po 

zastosowaniu metody cjanoakrylowej. 

Opakowanie zawiera 500 ml cieczy.

op. 1

Karta charakterystyki 

 Termin ważności: minimum 24 

miesięce od daty dostarczenia.

Termin dostawy do 4 tygodni od 

daty złożenia zamówienia



8

White WetWop                                                                    

Zawiesina proszku barwiacego koloru 

białego stosowana w kryminalistyce do 

ujawniania śladów linii papilarnych na 

podłożach o zwiększonej przyczepności 

oraz na powierzchniach klejących taśm. 

Opakowanie zawiera 100 ml roztworu 

roboczego.

op. 1

Karta charakterystyki 

 Termin ważności: minimum 24 

miesięce od daty dostarczenia.

Termin dostawy do 4 tygodni od 

daty złożenia zamówienia

9

Basic Yellow 40                                                 

Barwnik w sprayu stosowany w 

kryminalistyce do ujawniania śladów linii 

papilarnych na powierzchniach 

niechłonnych po zastosowaniu metody 

cjanoakrylowej. Opakowanie o 

pojemności 500 ml.

op. 1

Karta charakterystyki 

 Termin ważności: minimum 24 

miesięce od daty dostarczenia.

Termin dostawy do 4 tygodni od 

daty złożenia zamówienia

10

EZ-FLO                                                               

Roztwór roboczy stosowany w 

kryminalistyce do ujawniania śladów linii 

papilarnych na powierzchniach klejący 

taśm i etykiet, które zostały wcześniej 

odklejone od podłoża. Opakowanie 

zawiera 475 ml roztworu roboczego.

op. 1

Karta charakterystyki 

 Termin ważności: minimum 24 

miesięce od daty dostarczenia.

Termin dostawy do 4 tygodni od 

daty złożenia zamówienia

11

Leukocrystal Violet (LVC)                               

Związek o bardzo wysokiej czułości 

wykrywania nieznacznych ilości śladów 

naniesionych krwią na podłożach 

chłonnych jak i niechłonnych. 

Opakowanie zawiera zestaw  trzech 

odczynników.

op. 1

Karta charakterystyki 

 Termin ważności: minimum 24 

miesięce od daty dostarczenia.

Termin dostawy do 4 tygodni od 

daty złożenia zamówienia

12

Wet Powder Black                                             

Zawiesina proszku barwiącego koloru 

czarnego stosowanego w 

kryminalistyce do ujawniania śladów linii 

papilarnych na podłożach pokrytych 

substancją klejacą . Opakowanie 

zawiera 250 ml zawiesiny.

op. 1

Karta charakterystyki       

Certyfikat jakości 

 Termin ważności: minimum 24 

miesięce od daty dostarczenia.

Termin dostawy do 4 tygodni od 

daty złożenia zamówienia



13

Gential Violet                                                       

Roztwór fioletu gencjanowego na bazie 

etanolu. Opakowanie o pojemności 

50ml.

op. 1

Karta charakterystyki               

Certyfikat jakości 

 Termin ważności: minimum 24 

miesięce od daty dostarczenia.

Termin dostawy do 4 tygodni od 

daty złożenia zamówienia

14

Small Particle Reagent (SPR)                            

Zawiesina wodna zmielonego 

dwusiarczku molibdenu stosowana w 

kryminalistyce do ujawniania śladów linii 

papilarnych na podłożach mokrych bez 

potrzeby ich suszenia oraz na 

powierzchniach zatłuszczonych. 

Opakowanie zawiera 500 ml zawiesiny.

op. 1

Karta charakterystyki 

 Termin ważności: minimum 24 

miesięce od daty dostarczenia.

Termin dostawy do 4 tygodni od 

daty złożenia zamówienia

             -      

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

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

w przypadku oferty wspólnej-podpis pełnomocnika wykonawcy

Razem


