
Załącznik  nr 4.5 do siwz

Część 5 Odczynniki NARKO-2

Lp. Opis przedmiotu zamówienia J.m. Ilość

1 2 3 4 5 6 7 8

1 op. 10

2 op. 10

3 op. 10

4 op. 5

5 op. 8

6 op. 10

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

na dostawy odczynników  i materiałów laboratoryjnych

Cena 

jednost.(zł) 

brutto*

Wartość  

(zł)brutto*

Wymagania dotyczą realizacji 

przedmiotu zamówienia po zawarciu 

umowy

 Nazwa handlowa oferowanego 

produktu (Wykonawca jest 

zobowiązany podać nazwę 

producenta oraz numer 

katalogowy)

Odczynnik Simon'a a' 10 szt.
Rozróżnianie amfetaminy od metamfetaminy oraz 
wykrywanie MDMA i MDEA

Karta charakterystyki
Termin ważności 

12 miesięcy od daty dostarczenia 
do magazynu Zamawiającego

Odczynnik Scott'a a' 10 szt.                  

Wykrywanie kokainy

Karta charakterystyki
Termin ważności 

12 miesięcy od daty dostarczenia 
do magazynu Zamawiającego

Odczynnik Mecke'go a' 10 szt.
Odróżnianie morfiny od heroiny i kodeiny

Karta charakterystyki
Termin ważności 

12 miesięcy od daty dostarczenia 
do magazynu Zamawiającego

Odczynnik Ehrlich'a a' 10 szt.
Wykrywanie LSD

Karta charakterystyki
Termin ważności 

12 miesięcy od daty dostarczenia 
do magazynu Zamawiającego

Odczynnik do wykrywania Nitric Acid Reagent  a’10 
szt. Wykrywanie heroiny, morphine

Karta charakterystyki
Termin ważności 

12 miesięcy od daty dostarczenia 
do magazynu Zamawiającego

Odczynnik MDPV a' 10 szt.                               

Odróżnianie MDPV

Karta charakterystyki
Termin ważności 

12 miesięcy od daty dostarczenia 
do magazynu Zamawiającego



7 op. 4

8 op. 12

9 op. 6

10 op. 4

11 op. 8

Razem

- Tło opakowania powinno ułatwiać odczyt wyniku

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

* Cenę w kolumnie 5 i 6 należy wpisać z dokładnością  do dwóch miejsc po przecinku.

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie....................................... dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia.

Zamawiający wymaga zaoferowania terminu wykonania dostawy nie dłuższego niż 15 dni kalendarzowych

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

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

w przypadku oferty wspólnej-podpis pełnomocnika wykonawcy

Odczynnik Dille-Koppany i Reagent   a’10 szt.                  
          
wykrywanie Barbiturates

Karta charakterystyki
Termin ważności 

12 miesięcy od daty dostarczenia 
do magazynu Zamawiającego

Odczynnik Duquenois-Levine Reagent a’10 szt. 
wykrywanie marijuana, hashish, hash-oil, THC

Karta charakterystyki
Termin ważności 

12 miesięcy od daty dostarczenia 
do magazynu Zamawiającego

Odczynnik Maethadone Reagent  a’10 szt.                   
wykrywanie methadone          

Karta charakterystyki
Termin ważności 

12 miesięcy od daty dostarczenia 
do magazynu Zamawiającego

Odczynnik PCP Methaqualone Reagent  a’10 szt. 
wykrywanie PCP&  Methaqualone                       

Karta charakterystyki
Termin ważności 

12 miesięcy od daty dostarczenia 
do magazynu Zamawiającego

Odczynnik GHB Reagent a’10 szt.
Wykrywanie GHB

Karta charakterystyki
Termin ważności 

12 miesięcy od daty dostarczenia 
do magazynu Zamawiającego

 - Test powinien być saszetkowy.

 - Opakowania odczynników powinny zabezpieczać użytkownika przed skaleczeniem lub poparzeniem kwasami.

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


