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Załącznik  nr 6.1 do SIWZ
Część 1   Wzorce środków odurzających i substancji psychotropowych

Lp. Opis przedmiotu zamówienia

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 20 ml

2 5 ml

3 500 mg

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
na dostawy odczynników  i materiałów laboratoryjnych

Ilość 
Wymagan

a przez 
Zamawiaj

ącego

Wielkość 
oferowanego 

opakowania**

Ilość 
oferowanych 
opakowań**

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)

Wzorzec środka narkotyczngo:(-)-
delta 9-THC (Delta 9-tetrahydro 
kannabinol) roztwór 1mg/ml w 
metanolu, w opakowaniu 1 ml, CERT-
005 lub równoważny

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  

Termin ważności 12 
miesięcy od  daty 

dostarczenia           

Wzorzec środka narkotycznego: (±)-
Amphetamine roztwór 1 mg/ml w 
metanolu, w opakowaniu 1 ml, CERA-
007 lub równoważny    

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  

Termin ważności 12 
miesięcy od  daty 

dostarczenia           

Wzorzec środka narkotycznego: 
Amphetamine sulphate proszek, w 
opakowaniu 50 mg, NMIAD420 lub 
równoważny   

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  

Termin ważności 12 
miesięcy od  daty 

dostarczenia           
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4 3 ml

5 3 ml

6 1 ml

7 20 mg

Wzorzec środka narkotyczngo: AM-
2201 (1-(5-fluoropentyl)-3-
(naphthalen-1-oyl)indole) roztwór 
1mg/ml w metanolu, w opakowaniu 1 
ml, THC-1372M lub równoważny

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  

Termin ważności 12 
miesięcy od  daty 

dostarczenia           

Wzorzec środka narkotyczngo: UR-
144 (((1-Pentylindol-3-yl)(2233-
tetramethyl-cyclopropyl)methanone) 
roztwór 1mg/ml w acetonitrylu, w 
opakowaniu 1 ml, LGCAMP1396.10-
11 lub równoważny

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  

Termin ważności 12 
miesięcy od  daty 

dostarczenia           

Wzorzec środka narkotycznego: (±)-
Methamphetamine roztwór 1mg/ml w 
metanolu, w opakowaniu 1 ml, 
CERM-009  lub równoważny

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  

Termin ważności 12 
miesięcy od  daty 

dostarczenia           

Wzorzec środka narkotycznego: 3,4-
Methylenedioxypyrovalerone, 
proszek, w opakowaniu 20 mg, 
NMIAD951 lub równoważny

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  

Termin ważności 12 
miesięcy od  daty 

dostarczenia           
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8 10 mg

9 20 mg

10 10mg

11 10 mg

12 3 ml

Wzorzec środka narkotycznego: 4-
Methylmethcathinone (Mephedrone),  
w opakowaniu 10 mg, NMIAD937 lub 
równoważny

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  

Termin ważności 12 
miesięcy od  daty 

dostarczenia           

Wzorzec środka narkotycznego: 3-
Methylmethcathinone,   w 
opakowaniu 10 mg,  
LGCAMP1387.03-01 lub równoważny

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  

Termin ważności 12 
miesięcy od  daty 

dostarczenia           

Wzorzec środka narkotycznego: 3,4-
dimethylmethcathinone,  w 
opakowaniu 10 mg, LGCFOR1275.42 
lub równoważny

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  

Termin ważności 12 
miesięcy od  daty 

dostarczenia           

Wzorzec środka narkotyczngo: 4-
EMC 4-etylometkatynon, w 
opakowaniu 10 mg, ETM-1402-HC-10 
lub równoważny

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  

Termin ważności 12 
miesięcy od  daty 

dostarczenia           

Wzorzec środka narkotyczngo: XLR-
11 roztwór 100ug/ml w metanolu, w 
opakowaniu 1 ml, S-061 lub 
równoważny

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  

Termin ważności 12 
miesięcy od  daty 

dostarczenia           
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13 3 ml

14 1 ml

15 1 ml

16 1 ml 

17 50 mg

Wzorzec środka narkotyczngo: 
alpha-PVP roztwór 1mg/ml w 
metanolu, w opakowaniu 1 ml, PVP-
1546-HC-1LM lub równoważny

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  

Termin ważności 12 
miesięcy od  daty 

dostarczenia           

Wzorzec środka narkotyczngo: 
MDPBP HCl (3`,4`-Methylenedioxy-a-
pyrrolidinobutiophenone HCl) 
roztwór 1mg/ml w metanolu, w 
opakowaniu 1 ml, LGCAMP1275.61-
01 lub równoważny

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  

Termin ważności 12 
miesięcy od  daty 

dostarczenia           

Wzorzec środka narkotycznego: LSD 
roztwór 1 mg/ml w acenitrylu, w 
opakowaniu 1 ml, CERL-001 lub 
równoważny

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  

Termin ważności 12 
miesięcy od  daty 

dostarczenia           

Wzorzec środka narkotycznego:(±)-
MDA [(±)-3,4-
Methylenedioxyamphetamine] 
roztwór 1 mg/ml w metanolu, w 
opakowaniu 1 ml, CERM-012 lub 
równoważny

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  

Termin ważności 12 
miesięcy od  daty 

dostarczenia           

Wzorzec środka narkotycznego: PMA 
p-metoksyamfetamina, w 
opakowaniu 50 mg, NMIAD756 lub 
równoważny

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  

Termin ważności 12 
miesięcy od  daty 

dostarczenia           
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18 10 mg

19 50 mg

20 20 mg

21 10 mg

22 1 ml

Wzorzec środka narkotycznego: 
PMMA p-metoksymetamfetamina, w 
opakowaniu 10 mg, NMIAD908 lub 
równoważny

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  

Termin ważności 12 
miesięcy od  daty 

dostarczenia           

Wzorzec środka narkotycznego: N-
etyloamfetamina, w opakowaniu 50 
mg, NMIAD753 lub równoważny

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  

Termin ważności 12 
miesięcy od  daty 

dostarczenia           

Wzorzec środka narkotycznego: 
katynon, w opakowaniu 20 mg, 
NMIAD929 lub równoważny

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  

Termin ważności 12 
miesięcy od  daty 

dostarczenia           

Wzorzec środka narkotycznego: 4 
fluorometkatynon, w opakowaniu 10 
mg, NMIAD947 lub równoważny

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  

Termin ważności 12 
miesięcy od  daty 

dostarczenia           

Wzorzec środka narkotycznego:(±)-
MDEA [(±)-3,4-
Methylenedioxyethylamphetamine 
roztwór 1 mg/ml w metanolu, w 
opakowaniu 1 ml, CERM-065 lub 
równoważny                                    

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  

Termin ważności 12 
miesięcy od  daty 

dostarczenia           
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23 10 mg

Razem

W tym VAT..........................%
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie.................* od daty złożenia zamówienia.

 *  Zamawiający wymaga zaoferowania terminu wykonania dostawy nie dłuższego niż 84 dni robocze

**Zaoferowana przez Wykonawcę ilość asortymentu łącznie (iloczyn kolumny 4 i 5) musi być zgodna z ilośćią wymaganą przez Zamawiającego w kolumnie 3.

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

Wzorzec środka narkotycznego: 
Methylethcathinone (4-MEC), w 
opakowaniu 10 mg, LGCFOR1275.20 
lub równoważny

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  

Termin ważności 12 
miesięcy od  daty 

dostarczenia           

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