
FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

na dostawy odczynników i materiałów laboratoryjnych Załącznik nr 6.3 do siwz

CZĘŚĆ NR 3 Odczynniki chemiczne do ujawniania śladów linii papilarnych na podłożach

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

Ray Mixture - roztwór, w którego skład wchodzą: Basic Red 28, 

Ardrox, Basic Yellow 40, stosowany w kryminalistyce do 

ujawniania śladów linii papilarnych na podłożach niechłonnych 

po zastosowaniu metody cyjanoakrylowej, w opakowaniu 500 ml 

cieczy

op. 20

Karta charakterystyki, 

Certyfikat jakości, 

Termin ważności 24 

miesiące od daty 

dostarczenia

2

RAM- roztwór, w którego skład wchodzą: Roadmina, Ardrox, 

MBD, wskazuje fluorescencję, stosowany w kryminalistyce do 

ujawniania śladów linii papilarnych na podłożach niechłonnych 

po zastosowaniu metody cyjanoakrylowej, w opakowaniu 500 ml 

roztworu roboczego

op. 1

Karta charakterystyki, 

Certyfikat jakości, 

Termin ważności 24 

miesiące od daty 

dostarczenia

3

Physical Developer - zestaw dwóch odczynników A+B które 

po połączeniu dają roztwór roboczy służący do ujawniania 

śladów linii papilarnych na podłożach papierowych reagując ze 

składnikami potu, w opakowaniu 1l roztworu roboczego

op. 1

Karta charakterystyki, 

Certyfikat jakości, 

Termin ważności 24 

miesiące od daty 

dostarczenia



4

Lumicyano - klej cyjanoakrylowy zawierający w swoim 

składzie barwnik fluorescencyjny, stosowany w kryminalistyce 

do ujawniania śladów linii papilarnych na podłożach, w 

opakowaniu 200 ml kleju

op. 1

Karta charakterystyki, 

Certyfikat jakości, 

Termin ważności 24 

miesiące od daty 

dostarczenia

5

Post Mortem Tissue Builder Kit - zestaw odczynników do 

pośmiertnej regeneracji naskórka, pozwalający na oczyszczenie, 

zmiękczenie i wypełnienie wyschniętego naskórka przy 

zastosowaniu odpowiednich odczynników chemicznych, 

odczynniki w ilości 8 szt. umieszczone w plastykowej skrzynce

zestaw 1

Karta charakterystyki, 

Certyfikat jakości, 

Termin ważności 24 

miesiące od daty 

dostarczenia

W tym VAT ……………………………….%

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie ………………………………..* od daty złożenia zamówienia

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

*Zamawiający wymaga zaoferowania terminu wykonania dostawy nie dłuższego niż 15 dni roboczych.

W przypadku  wpisania terminu dostawy do 15 dni roboczych Zamawiający przyjmie termin 15 dni roboczych

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

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

w przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika Wykonawcy

RAZEM


