
Załącznik  nr 4.16 do siwz

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY na dostawy odczynników i materiałów laboratoryjnych

Część 16 Testy immunochromatograficzne  do ujawniania nasienia ludzkiego i śliny ludzkiej

Lp. Opis przedmiotu zamówienia J.m. Ilość

1 2 3 4 5 6 7 8

1 op. 1

2 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

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)

Testy immunochromatograficzne do ujawniania nasienia ludzkiego 
RSID Semen: - gotowe do użycia, stosowane w kryminalistyce do 
ujawniania nasienia ludzkiego w śladach biologicznych, wysoce specyficzne 
dla ludzkiej semenogeliny, o wysokiej czułości (wykrywalność od poziomu 
1 µl nasienia ludzkiego), jednostkowo hermetycznie foliowane, opatrzone 
numerem serii i datą ważności, konfekcjonowane fabrycznie w opakowaniu 
po 25 płytek wraz z opatrzonymi numerem serii i datą ważności buforami, 
pochodzące z najnowszej serii produkcyjnej i utrzymujące wymaganą 
czułość detekcji przez co najmniej 1 rok od daty dostawy

 Karta 
charakterystyki/ karta 
katalogowa Termin 

ważności 12 miesięcy  
od daty dostarczenia

Testy immunochromatograficzne do ujawniania śliny ludzkiej RSID 

Saliva : - gotowy do użycia, stosowany w kryminalistyce do ujawniania 
śliny ludzkiej w śladach biologicznych, specyficzny dla ludzkiej ɑ-amylazy, 
o wysokiej czułości (wykrywalność od poziomu 1μl śliny ludzkiej), 
jednostkowo hermetycznie foliowane, opatrzone numerem seryjnym i datą 
ważności, konfekcjonowane fabrycznie, w opakowaniu po 25 płytek wraz z 
opatrzonymi numerem serii i data ważności buforami, pochodzące z 
najnowszej serii produkcyjnej i zachowujące wymaganą czułość detekcji 
przez co najmniej 1 rok od daty dostawy

 Karta 
charakterystyki/ karta 
katalogowa Termin 

ważności 12 miesięcy  
od daty dostarczenia

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


