
Załącznik  nr 4.2  do siwz

Część 2   Odczynniki chemiczne do ujawniania linii papilarnych 2

Lp. Opis przedmiotu zamówienia J.m. Ilość

1 2 3 4 5 6 7 8

1 op. 2

2 op. 2

3 op. 4

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)

Suspension powder white  zawiesina w 
proszku biała. Zawiesina koloru  białego 
stosowana w kryminalistyce do ujawniania śladów 
linii papilarnych na podłożach porowatych i 
nieporowatych oraz na powierzchniach klejących 
taśm w opakowaniu 50 g.

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  Termin 
ważności 24 miesięcy od  
daty dostarczenia           

Suspension powder black  zawiesina w 
proszku czarna Zawiesina koloru białego stosowana 
w kryminalistyce do ujawniania śladów linii 
papilarnych na podłożach porowatych i 
nieporowatych oraz na powierzchniach klejących 
taśm w opakowaniu 50 g.

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  Termin 
ważności 24 miesięcy od  
daty dostarczenia           

Kodak Photoflo  zwilżacz fotograficzny. 
Odczynnik stosowany do przygotowania 
roztworów roboczych w opakowaniu 250 ml

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  Termin 
ważności 24 miesięcy od  
daty dostarczenia           



4 op. 1

5 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

 Barwnik UV prod. Errecom lub 
równoważny Barwnik fluorescencyjny stosowany 

w kryminalistyce do ujawniania śladów linii 
papilarnych na podłożach niechłonnych po 
zastosowaniu metody cyjanoakrylanowej w 
opakowaniu 250 ml.

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  Termin 
ważności 12 miesięcy od  
daty dostarczenia           

URANIN – Barwnik UV prod. Trotec lub 
równoważny  barwnik fluorescencyjny 
stosowany w kryminalistyce do ujawniania 
śladów linii papilarnych na podłożach 
niechłonnych po zastosowaniu metody 
cyjanoakrylanowej w opakowaniu 100 g.

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  Termin 
ważności 24 miesięcy od  
daty dostarczenia           

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


