
Załącznik  nr 4.7  do siwz

Część 7   Odczynniki chemiczne do ujawniania linii papilarnych

Lp. Opis przedmiotu zamówienia J.m. Ilość

1 2 3 4 5 6 7 8

1 op. 15

2 op. 1

3 op. 1

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

na dostawy odczynników  i materiałów laboratoryjnych

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)

 Ardrox roztwór roboczy- barwnik 
fluorescencyjny stosowany w kryminalistyce do 
ujawniania śladów linii papilarnych na 
podłożach niechłonnych po zastosowaniu 
metody cyjanoakrylowej, w opakowaniu 500 ml

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  Termin 
ważności 24 miesięcy od  
daty dostarczenia           

Ardrox koncentrat- barwnik fluorescencyjny 
stosowany w kryminalistyce do sporządzenia 
roztworu roboczego do ujawniania śladów linii 
papilarnych na podłożach niechłonnych po 
zastosowaniu metody cyjanoakrylowej, w 
opakowaniu 500 ml

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  Termin 
ważności 24 miesięcy od  
daty dostarczenia           

Safranina barwnik fluoroscencyjny stosowany 
w kryminalistyce do ujawniania śladów linii 
papilarnych po zastosowaniu metody 
cyjanoakrylowej na podłożach niechłonnych  , w 
opakowaniu  500 ml

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  Termin 
ważności 12 miesięcy od  
daty dostarczenia           



4 op. 1

5 op. 4

6 op. 1

7 op. 1

8 op. 86

Sudan Black ( czerń sudanowa) barwnik 
stosowany  w kryminalistyce do ujawniania 
śladów linii papilarnych na podłożach 
niechłonnych zanieczyszczonych substancjami 
tłustymi lub pozostawionymi śladami tłustymi, 
w opakowaniu 500 ml

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  Termin 
ważności 12 miesięcy od  
daty dostarczenia           

Basic Yellow 40 – barwnik fluorescencyjny 
stosowany w kryminalistyce do ujawniania 
śladów linii papilarnych na podłożach 
niechłonnych po zastosowaniu metody 
cyjanoakrylowej, w opakowaniu 500 ml 
roztworu roboczego

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  Termin 
ważności 12 miesięcy od  
daty dostarczenia           

Wet Powder Black – zawiesina proszku 
barwiącego koloru czarnego stosowana w 
kryminalistyce do ujawniania śladów linii 
papilarnych na powierzchniach klejących taśm, 
w opakowaniu 250 ml

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  Termin 
ważności 24 miesięcy od  
daty dostarczenia           

Wet Powder White – zawiesina proszku 
barwiącego koloru białego stosowana w 
kryminalistyce do ujawniania śladów linii 
papilarnych na powierzchniach klejących taśm, 
w opakowaniu 250 ml

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  Termin 
ważności 24 miesięcy od  
daty dostarczenia           

SPR Black – zawiesina wodna zmielonego 
dwusiarczku molibdenu koloru czarnego 
stosowana w kryminalistyce do ujawniania 
śladów linii papilarnych na podłożach mokrych 
bez potrzeby ich suszenia oraz na 
powierzchniach zatłuszczonych, w opakowaniu 
500 ml zwiesiny

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  Termin 
ważności 24 miesięcy od  
daty dostarczenia           



9 op. 23

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

SPR White – zawiesina wodna zmielonego 
dwusiarczku molibdenu koloru białego 
stosowana w kryminalistyce do ujawniania 
śladów linii papilarnych na podłożach mokrych 
bez potrzeby ich suszenia oraz na 
powierzchniach zatłuszczonych, w opakowaniu 
500 ml zawiesiny

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  Termin 
ważności 24 miesięcy od  
daty dostarczenia           


