
Załącznik  nr 4.4 do siwz

Część 4   Odczynniki chemiczne do ujawniania śladów

Lp. Opis przedmiotu zamówienia J.m. Ilość

1 2 3 4 5 6 7 8

1 szt 4

2 op. 1

3 op. 1

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)

Black Magnetic Inc 7HF zawiesina w proszku 
ferromagnetycznego w nafcie w areozolu, 
wykorzystywany w defektoskopii magnetycznej, w 
opakowaniu jednostkowym 400 g

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  Termin 
ważności 24 miesięcy od  
daty dostarczenia           

Amido Black- barwnik w rozpuszczalniku 

stosowany w kryminalistyce do ujawniania 

śladów linii papilarnych naniesionych krwią na 

podłożach chłonnych i niechłonnych, w 

opakowaniu  jednostkowym 0,5l

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  Termin 
ważności 24 miesięcy od  
daty dostarczenia           

Basic Yellow 40 – barwnik fluorescencyjny w 
postaci krystalicznej służący do przygotowania 
roztworu roboczego  stosowanego w kryminalistyce 
do ujawniania śladów linii papilarnych na 
podłożach niechłonnych po zastosowaniu metody 
cyjanoakrylowej, w opakowaniu  jednostkowym 25 
g

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  Termin 
ważności 24 miesięcy od  
daty dostarczenia           



4 op. 1

5 op. 14

6 op. 1

7 op. 1

8 op. 1

5-MTN-roztwór roboczy stosowanyw 
kryminalistyce do ujawniania śladów linii 
papilarnych na podłożach chłonnych w opakowaniu 
jednostkowym 0,5l.

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  Termin 
ważności 12 miesięcy od  
daty dostarczenia           

NIN-PRINT – roztwór w aerosolu stosowany w 
kryminalistyce do ujawniania śladów linii 
papilarnych na różnego rodzaju podłożach 
niechłonnych oraz do ujawniania śladów 
naniesionych krwią, w opakowaniu 250 ml

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  Termin 
ważności 12 miesięcy od  
daty dostarczenia           

DFO- barwnik fluorescencyjny w postaci 
krystalicznej służący do przygotowania roztworu  
roboczego  stosowanego w kryminalistyce do 
ujawniania śladów linii papilarnych na podłożach 
chłonnych  w opakowaniu  jednostkowym 5 g

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  Termin 
ważności 24 miesięcy od  
daty dostarczenia           

Hurgarian Red ( czerwień węgierska) -barwink 
stosowany w kryminalistyce do ujawniania śladów 
linii papilarnych naniesionych krwią lub innymi 
płynami ustrojowymi na podłożach chłonnych i 
niechłonnych w opakowaniu jednostkowym 0,5l

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  Termin 
ważności 24 miesięcy od  
daty dostarczenia           

1,2 IND ( 102 indanodion)- barwnik 
flioroscencyjny w postaci krystalicznej służący do 
przygotowania roztworu roboczego stosowanego w 
kryminalistyce do ujawniania śladów linii 
papilarnych na podłożach chłonnych, w 
opakowaniu jednostkowym 5 g

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  Termin 
ważności 24 miesięcy od  
daty dostarczenia           



9 op. 2

10 op. 1

11 zestaw 1

Razem

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

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

Zamawiający wymaga zaoferowania terminu wykonania dostawy nie dłuższego niż 21 dni kalendarzowych.

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

w przypadku oferty wspólnej-podpis pełnomocnika wykonawcy

Termanim odczynnik stosowany w kryminalistyce 
do ujawniania śladów linii papilarnych na 
podłożach termoczułych, w opakowaniu 
jednostkowym  1 g.

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  Termin 
ważności 24 miesięcy od  
daty dostarczenia           

Chlorek cynku roztwór- odczynnik stosowany w 
kryminalistyce do ujawniania śladów linii 
papilarnych na podłożach chłonnych w opakowaniu 
jednostkowym 100 ml

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  Termin 
ważności 12 miesięcy od  
daty dostarczenia           

Oil Red - zestaw  składający się 1000 ml Oil Red + 
500ml utrwalacza -, roztwór służący do ujawniania 
śladów linii papilarychna podłożach chłonnych.

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  Termin 
ważności 24 miesięcy od  
daty dostarczenia           


