
Załącznik  nr 4.7 do siwz

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY na dostawy odczynników i materiałów laboratoryjnych

Część 7  Wzorce środków narkotycznych i wybuchowych

Lp. Opis przedmiotu zamówienia

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 20 ml

2 500 mg

3 10 mg

Ilość 
Wymagana 

przez 
Zamawiając

ego

Wielkość 
oferowanego 

opakowania**

Ilość 
oferowanych 
opakowań**

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)

Wzorzec środka narkotycznego: (-) 
-delta 9-THC (Delta 9-tetrahydro 

kannabinol) roztwór 1mg/ml w 
metanolu

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  

Termin ważności 24 
miesięcy od  daty 

dostarczenia           

Wzorzec środka narkotycznego: 
Amphetamine sulphate proszek

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  

Termin ważności 24 
miesięcy od  daty 

dostarczenia           

Wzorzec środka narkotycznego: 
Methylethcathinone

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  

Termin ważności 24 
miesięcy od  daty 

dostarczenia           



4 10 mg

5 5 mg

6 1mg

7 5 mg

8 5 mg

Wzorzec środka narkotycznego:    4-
Methylmethcathinone

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  

Termin ważności 24 
miesięcy od  daty 

dostarczenia           

Wzorzec środka narkotycznego:    4-
hydroxy DiPT (hydrochloride)        

(K P-I)

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  

Termin ważności 24 
miesięcy od  daty 

dostarczenia           

Wzorzec środka narkotycznego:     5-
APB  (hydrochloride) (K P-I)

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  

Termin ważności 24 
miesięcy od  daty 

dostarczenia           

    Wzorzec środka narkotycznego:     
     Methcathinone (hydrochloride) 

(K P-I)

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  

Termin ważności 24 
miesięcy od  daty 

dostarczenia           

Wzorzec środka narkotycznego:  
Pyrrolidinopropiophenone 
(hydrochloride) (K P-VI)

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  

Termin ważności 24 
miesięcy od  daty 

dostarczenia           



9 3 ml

10 5 ml

11 30 ml

12 5 ml

Wzorzec środka narkotycznego: 
Kokaina r-r w acetonitrylu 

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  

Termin ważności 24 
miesięcy od  daty 

dostarczenia           

Zestaw wzorców dla materiałów 
wybuchowych:                                     
   1,3 Dinitrobenzene;                            
    2,4 Dinitrotoluen;                              
      2,6 Dinitrotoluen;                            
 HMX;     RDX;      Nitrobenzene;         
   2-Nitrotoluen;  3-Nitrotoluen;             
4-Nitrotoluen;  Tetryl;  TNT;          
1,2,5-Trinitrobenzene;                           
    2-amino-4-6dinirotoluene;                 
 4-Amino-2-6-dinitrotolueno stężeniu 
0,5 mg/ml w mieszninie 
acetronitryl/metanol

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  

Termin ważności 24 
miesięcy od  daty 

dostarczenia           

Wzorce do analizy alkoholi: alkohol 
tertbutylowy,  butanol,  izopropanol,  
octan butylu,  aldehyd octowy,  glikol 
propylenowy kazdy odczynnik w 
opakowaniu 1ml

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  

Termin ważności 24 
miesięcy od  daty 

dostarczenia           

Mieszanina wzorców alkanów od C
4
 

do C
 14

 -wykorzystywany jako standard 

w analizie chromatograficznej każdy 
składnik o stężeniu 1mg/ml w 
roztworze organicznym odpowiednim 
do wykorzystania w chromatografii 
gazowej. 

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  

Termin ważności 24 
miesięcy od  daty 

dostarczenia           



13 1 ml

Razem

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

**Cenę w kolumnie 6 i 7 należy wpisać z dokładnością  do dwóch miejsc po przecinku.

  Zamawiający wymaga zaoferowania terminu wykonania dostawy nie dłuższego niż 98 dni kalendarzowe

……………………………………

Miejscowość, data …………………………………………………………………….

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy,

w przypadku oferty wspólnej-podpis pełnomocnika wykonawcy

     Wzorzec środka narkotycznego:    
    butryl fentanyl (hydrochloride)      
   (K N-I)

Karta charakterystyki 
Certyfikat jakości  

Termin ważności 24 
miesięcy od  daty 

dostarczenia           

***Zaoferowana przez Wykonawcę ilość asortymentu łącznie (iloczyn kolumny 4 i 5) musi być zgodna z ilością wymaganą przez Zamawiającego  
         W kolumnie 3.

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


