
Załącznik  nr 4.1  do siwz

Część 1    Odczynniki chemiczne 

Lp. Opis przedmiotu zamówienia J.m. Ilość

1 2 3 4 5 6 7 8

1 op. 20

2 op. 4

3 op. 20

4 op. 10

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

na dostawy odczynników  i materiałów laboratoryjnych

Cena 

jednostko

wa 

brutto*

Wartość brutto 

(zł)*

Wymagania dotyczą 

realizacji przedmiotu 

zamówienia po zawarciu 

umowy

 Nazwa oferowanego produktu 

(Wykonawca jest zobowiązany 

podać nazwę producenta oraz 

numer katalogowy)

Metanol - wykorzystywany w analizie chemicznej 
jako rozpuszczalnik. Czystość HPLC min. 99,9%, w 
opakowaniu jednostkowym o  pojemności 2,5 l 

Karta charakterystyki 

Certyfikat jakości  Termin 

ważności 24 miesięcy od  daty 
dostarczenia           

Octan butylu - wykorzystywany w analizie 
chemicznej jako rozpuszczalnik. Czystość HPLC min. 
99,9%, w  opakowaniu jednostkowym o  pojemności 
2,5 l 

Karta charakterystyki 

Certyfikat jakości  Termin 

ważności 24 miesięcy od  daty 
dostarczenia           

Etanol - wykorzystywany do czyszczenia szkła 
laboratoryjnego. Czysty min. 75%, w  opakowaniu 
jednostkowym o pojemności 2,5 l 

Karta charakterystyki 

Certyfikat jakości  Termin 

ważności 24 miesięcy od  daty 
dostarczenia           

Etanol- wykorzystywany w analizie chemicznej 

jako rozpuszczalnik. Czysty do analizy min. 
96%, w opakowaniu jednostkowym o  

pojemności 2,5l

Karta charakterystyki 

Certyfikat jakości  Termin 
ważności 24 miesięcy od  daty 

dostarczenia           



5 op. 5

6 op. 1

7 op. 5

8 op. 4

9 op. 3

10 op. 4

Toluen - wykorzystywany w  analizie jakościowej 
jako faza rozwijająca do TLC Czysty do analizy min. 
99,5%, w opakowaniu jednostkowym o maksymalnej 
pojemności 1 l  

Karta charakterystyki 

Certyfikat jakości  Termin 
ważności 24 miesięcy od  daty 

dostarczenia           

Kwas 5-sulfosalicylowy 2 % odczynnik 
chemiczny stosowany do utrwalania sladów 

krwawych w opakowaniu jednostkowym o 

pojemności 0,5 l

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  Termin 

ważności 12 miesięcy od  daty 

dostarczenia           

Potasu wodorotlenek- odczynnik chemiczny 

wykorzystywany do sporządzania elektrolitu 

stosowanego w generatorze wodoru. Czysty do 
analizy, w opakowaniu jednostkowym 1kg

Karta charakterystyki 

Certyfikat jakości  Termin 

ważności 24 miesięcy od  daty 
dostarczenia           

Aceton- odczynnik chemiczny wykorzystywany 

do usuwania powłok lakierniczych w 
opakowaniu jednostkowym  1l

Karta charakterystyki 

Certyfikat jakości  Termin 
ważności 24 miesięcy od  daty 

dostarczenia           

Denaturat-  odczynnik chemiczy 

wykorzystywany do oczyszczenia broni palnej i 
amunicji, w opakowaniu 0,5 l

Karta charakterystyki 

Certyfikat jakości  Termin 
ważności 24 miesięcy od  daty 

dostarczenia           

Nafta- odczynnik chemiczny wykorzystywany 

do oczyszczenia broni palnej i amunicji, w 
opakowaniu jednostkowym 0,5 l

Karta charakterystyki 

Certyfikat jakości  Termin 
ważności 24 miesięcy od  daty 

dostarczenia           



11 op. 1

12 op. 1

13 op. 1

14 op. 1

Razem

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

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

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

w przypadku oferty wspólnej-podpis pełnomocnika wykonawcy

Kwas octowy 6%- odczynnik chemiczny 

wykorzystywany do  przygotowania roztworów 
roboczych  w opakowaniu  jednostkowym 1 l

Karta charakterystyki 

Certyfikat jakości  Termin 
ważności 24 miesięcy od  daty 

dostarczenia           

Kwas octowy 99,8%- odczynnik chemiczny 

wykorzystywany do  przygotowania roztworów 

roboczych  w opakowaniu  jednostkowym 1 l

Karta charakterystyki 

Certyfikat jakości  Termin 

ważności 24 miesięcy od  daty 
dostarczenia           

Kwas solny 36%- odczynnik chemiczny 
wykorzystywany do  przygotowania roztworów 

roboczych  w opakowaniu  jednostkowym 0,5 l

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  Termin 

ważności 24 miesięcy od  daty 

dostarczenia           

Odczynnik Adler II – odczynnik chemiczny 

wykorzystywany do  ujawniania usuniętych oznaczeń 
identyfikacyjnych w  opakowaniu jednostkowym  1 l

Karta charakterystyki 

Certyfikat jakości  Termin 

ważności 24 miesięcy od  daty 
dostarczenia           


