
Załącznik  nr 4.13 do siwz

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY na dostawy odczynników i materiałów laboratoryjnych

Część 13  Materiały i odczynniki do elektroforezy kapilarnej przy użyciu aparatu AB 3500 Genetic Analyzer

Lp. Opis przedmiotu zamówienia J.m. Ilość

1 2 3 4 5 6 7 8

1 op. 5

2 op. 5

 

3 szt. 1

Cena 
jednostk

owa 
brutto**

Wartość 

brutto 
(zł)**

Wymagania 
dotyczą realizacji 

przedmiotu 
zamówienia po 

zawarciu umowy

 Nazwa oferowanego 
produktu (Wykonawca 

jest zobowiązany podać 
nazwę producenta oraz 

numer katalogowy)

Cathode Buffer Container 3500 Series lub równoważny: - bufor 
katodowy, rekomendowany przez producenta aparatu AB3500 Genetic 
Analyzer do prawidłowego przeprowadzenia procesu elektroforezy 
kapilarnej, gotowy do użycia w kontenerze składającym się w dwóch 
oddzielnych pojemników, lewego przewidzianego na katodowy bufor do 
elektroforezy, prawego umożliwiającego przemycie kapilar i usuwanie 
zużytego polimeru pomiędzy nastrzykami, konfekcjonowany fabrycznie po 
4 szt. w opakowaniu rozpoznawalnym przez system monitorowania czasu 
pracy i daty ważności odczynników (RFID - Radio Frequency Identification)

Karta 
charakterystyki/karta 
katalogowa Termin 
ważności 5 m-cy od 

daty dostarczenia

Anode Buffer Container 3500 Series lub równoważny: - bufor anodowy 
rekomendowany przez producenta aparatu AB3500 Genetic Analyzer do 
prawidłowego przeprowadzenia procesu elektroforezy kapilarnej, gotowy do 
użycia, w opakowaniu przygotowanym do bezpośredniego zainstalowania w 
aparacie po uprzednim usunięciu zabezpieczającej folii, konfekcjonowany 
fabrycznie po 4 szt. w opakowaniu rozpoznawalnym przez system 
monitorowania czasu pracy i daty ważności odczynników (RFID - Radio 
Frequency Identification)

Karta 
charakterystyki/karta 
katalogowa Termin 
ważności 5 m-cy od 

daty dostarczenia

Conditioning Reagent 3500 Series lub równoważny: - gotowy do użycia 
odczynnik stosowany do przygotowania i przemywania pompy polimeru w 
aparacie AB3500 Genetic Analyzer, stosowany w pompie przy zmianie 
polimeru, w opakowaniu rozpoznawalnym przez system monitorowania 
czasu pracy i daty ważności odczynników (RFID - Radio Frequency 
Identification)

Karta 
charakterystyki/karta 
katalogowa Termin 
ważności 4 m-ce od 

daty dostarczenia



4 szt. 22

5 szt. 1

6 op. 1

7 op. 20

Polimer do elektroforezy kapilarnej POP-4 (384) Performance Optimized 
Polimer 3500 Series lub równoważny: - gotowy do użycia, zwalidowany do 
stosowania w genetyce sądowej, o własnościach spełniających wymagania 
elektroforezy kapilarnej w aparacie AB3500 Genetic Analyzer, optymalizowany do 
użycia w analizach STR, jako medium separacyjne fragmentów w warunkach 
denaturujących, o własnościach i usieciowieniu umożliwiającym prawidłowy 
rozdział i analizę fragmentów STR o długości 35-500 bp, o rozdzielczości 
umożliwiającej precyzyjne zwymiarowanie fragmentów (z maksymalnie 
dopuszczalnym błędem +/-0,5 bp), konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu 
rozpoznawalnym przez system monitorowania czasu pracy i daty ważności 
odczynników (RFID - Radio Frequency Identification), pozwalający na 
przeprawadzenie do 384 analiz po zainstalowaniu w aparacie 

Karta 
charakterystyki/karta 
katalogowa Termin 

ważności  5 m-cy od 
daty dostarczenia

Kapilary 3500 Capillary Array 36 cm lub równoważny: - zestaw 8 
kapilar w jednym elemencie gotowym do zamontowania w posiadanym 
aparacie AB3500 Genetic Analyzer, wyposażony w elektroniczny kod 
umożliwiający rozpoznanie produktu przez sekwenator AB3500 Genetic 
Analyzer, nowy, konfekcjonowany fabrycznie – 1 sztuka w opakowaniu.

Karta katalogowa 
Termin ważności  5 

m-cy od daty 
dostarczenia

Nakrywki optyczne do płytek 96 dołkowych (OPTICAL ADHESIVE 
COVERS) lub równoważny – folie (nalepki) do przykrywania płytek 
reakcyjnych, 96 dołkowych, mających zastosowanie do ilościowego 
oznaczenia DNA techniką Real Time PCR, - wykonane z folii przylepnej o 
właściwościach optycznych, - kompatybilne z płytkami 96 dołkowymi, - 
konfekcjonowane fabrycznie, w 1 op. 100 naklejek

Karta katalogowa 
Termin ważności 12 

miesięcy od daty 
dostarczenia

Kolekcjoner DNA 4479427 lub równoważny: - przeznaczony do 
zabezpieczenia śladów kryminalistycznych na miejscu zdarzenia oraz 
pobierania śladów biologicznych do badań, - sterylny, czysty do PCR 
(wolny od Dna pochodzenia ludzkiego, DNA-z, RNA-z  inhibitorów PCR), - 
wyposażony w tuleje z tworzywa sztucznego wyposażoną w etykietę 
opisową, spełniająca funkcję ochronną dla materiału biologicznego, - 
kolekcjoner skonstruowany tak aby podłoże z naniesionym materiałem 
biologicznym, umieszczone w całości wewnątrz tulei ulegało samoistnemu 
wyschnięciu, - podłoże kolekcjonera pokryte substancja uniemożliwiającą 
rozwój mikroorganizmów, - konfekcjonowany fabrycznie po 100 szt. w 
opakowaniu, opatrzony numerem serii i datą ważności

Karta katalogowa 
Termin ważności  12 

miesięcy od daty 
dostarczenia



8 op. 10

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

Formamid HI-DI lub równoważny: - o przewodnictwie 30uS, stosowany 
w biologii molekularnej w procesie elektroforetycznego rozdziału 
fragmentów DNA w warunkach denaturacyjnych, gwarantujący 
prawidłowość rozdziału zdenaturowanych fragmentów DNA w aparacie 
AB3500 Genetic Analyzer, optycznie neutralny, konfekcjonowany 
fabrycznie po 5 ml 

Karta 
charakterystyki/karta 
katalogowa Termin 
ważności 7 m-cy od 

daty dostarczenia

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


