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Lp. Opis przedmiotu zamówienia J.m. Ilość
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1 op. 25

Część 10 Zestaw do identyfikacji osobniczej Globalfiler w systemie co najmniej 21 loci STR, 2 Y-STR i locus Amelogeniny wraz ze standardem wielkości do aparatu 
AB3500 Genetic Analyzer

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)

Zestaw do identyfikacji osobniczej GlobalFiler lub równoważny:- 
gotowy do użycia, stosowany w kryminalistyce i medycynie sądowej 
do jednoczesnej, multipleksowej amplifikacji fragmentów ludzkiego 
DNA w systemie co najmniej 21 loci STR (D3S1358, vWA, 
D16S539, CSF1PO, TPOX, D8S1179, D21S11, D18S51, D2S441, 
D19S433, TH01, FGA, D22S1045, D5S818, D13S317, D7S820, 
SE33, D10S1248, D1S1656, D12S391, D2S1338), 2 loci Y-STR i 
Amelogeniny oraz fluorescencyjnej detekcji przy użyciu aparatu 
AB3500 Genetic Analyzer w układzie 6 barwników,
- zawierający wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania reakcji 
PCR (mieszaninę reakcyjną z enzymem, mieszaninę znakowanych 
primerów, kontrolę ludzkiego DNA o zdefiniowanym genotypie w 
zakresie analizowanych loci, kompatybilną drabinę alleli), 
- z pełną kompatybilnością współdziałania ze spektralnymi 
ustawieniami posiadanego aparatu AB3500 Genetic Analyzer (w 
systemie sześciokolorowej detekcji) i oprogramowaniem 
GeneMapper ID-X używanym do automatycznego genotypowania 
próbek (zamawiający nie pokrywa kosztów związanych z ewentualną 
aktualizacją oprogramowania), 
- zwalidowany przez producenta przy użyciu aparatu AB3500 
Genetic Analyzer do jego wykorzystania w badaniach z zakresu 
identyfikacji osobniczej w badaniach kryminalistycznych i w 
badaniach z zakresu medycyny sądowej,
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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

- zawierający w zestawie lub dołączony do zestawu standard 
wielkości znakowany barwnikiem fluorescencyjnym do zastosowania 
w analizatorze AB3500 Genetic Analyzer, kompatybilny z zestawem 
do identyfikacji wymienionym w zadaniu, w ilości powiększonej o 
min. 15% do ilości próbek w zestawie, - konfekcjonowany w 
fabrycznym opakowaniu na 200 reakcji PCR w objętości 25 µl, - w 
opakowaniu 1 kompletny zestaw wymienionych powyżej 
odczynników. Dodatkowo jedno opakowanie zestawów standardów 
matrycy:  - gotowy do użycia, służący do wykonania spektralnej 
kalibracji aparatu AB3500 Genetic Analyzer, znakowany sześcioma 
barwnikami fluorescencyjnymi, z pełną kompatybilnością 
współdziałania z zestawem do identyfikacji osobniczej 
przedstawionym w tym zadaniu oraz spektralnymi właściwościami 
aparatu AB3500 Genetic Analyzer, konfekcjonowany fabrycznie, w 
opakowaniu 1 kompletny zestaw wymienionej powyżej matrycy.

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


