
Załącznik  nr 6.1 do siwz
CZĘŚĆ NR 1    Odczynniki i materiały do elektroforezy kapilarnej w aparatach AB3500

Lp. Opis przedmiotu zamówienia J.m. Ilość

1 2 3 4 5 6 7 8

1 op. 1

2 op. 2

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
na dostawy odczynników  i materiałów laboratoryjnych

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)

Zestaw kapilar do aparatu AB3500 FG, Capillary Array 8-Cap 36 
cm RUO lub równoważny:                                                           - 
zestaw 8 kapilar w jednym elemencie gotowym do zamontowania   w 
posiadanym aparacie AB3500 Genetic Analyzer HID,                           
                                                          - wyposażony w elektroniczny 
kod uniemożliwiający rozpoznanie produktu przez aparat AB 3500 
Genetic Analyzer HID,                                                                            
 -konfekcjonowany fabrycznie – 1 zestaw w opakowaniu

Karta charakterystyki
Termin ważności 5 
miesięcy od daty 

dostarczenia

Bufor kondycjonujący do aparatu AB 3500 Conditioning Reagent 
3500 Series lub równoważny:                                             - gotowy 
do użycia odczynnik stosowany do przygotowania     i przemywania 
pompy polimeru w aparacie Genetic Analyzer 3500,
- stosowany w pompie przy wymianie polimeru,
- w opakowaniu rozpoznawalnym przez system monitorowania czasu 
pracy i daty ważności odczynników (RFID-Radio Frequency 
Identification).

Karta charakterystyki
Termin ważności 5 
miesięcy od daty 

dostarczenia



3 op. 10

Razem

W tym VAT..........................%

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie.................* od daty złożenia zamówienia.
* Wymagane jest podanie przez Wykonawcę terminu dostawy przedmiotu zamówienia w pełnych tygodniach, jednak nie dłużej niż 5 tygodni.

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

w przypadku oferty wspólnej-podpis pełnomocnika wykonawcy

Polimer do elektroforezy kapilarnej w aparatach AB 3500 POP-4 /
384 /Performance Optimizend Polimer 3500 Series lub 
równoważny:
- gotowy do użycia, zwalidowany  do stosowania w genetyce sądowej, 
o własnościach spełniających wymagania elektroforezy kapilarnej w 
aparacie AB 3500 Genetic Analyzer HID,
- optymalizowany do użycia w analizach STR, jako medium 
separacyjne fragmentów w warunkach denaturujących AB 3500 
Genetic Analyzer HID,
- o własnościach i usieciowieniu umożliwiającym prawidłowy rozdział 
i analizę fragmentów STR  o długości 35-500 bp,
-  o rozdzielczości pozwalającej na precyzyjne zwymiarowanie 
fragmentów (z maksymalnie dopuszczalnym błędem +/- 0,5 bp),
- konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu rozpoznawalnym przez 
system monitorowania czasu i daty ważności odczynników (RFID-
Radio Frequency Identification), wystarczający na przeprowadzenie 
do 384 analiz po zainstalowaniu.

Karta charakterystyki
Termin ważności 5 
miesięcy od daty 

dostarczenia

Uwaga! Zamawiający nie dopuszcza wskazania wykonania terminu zamówienia w przedziale od-do.
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