
Lp. Opis przedmiotu zamówienia
Jedn. 

miary

Ilość 

oznaczeń 

w skali 

36 miesięcy 

Cena jedn.  

netto 

Wartość 

netto 

(kol 4*5)

VAT %
Cena jedn.  

brutto 

Wartość brutto 

(kol. 6+(6*7)

Producent / Nr 

katalogowy

Nr 

Świadecetwa 

dopuszczające

go do obrotu 

i używania
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

1

Oznaczenie kalprotektyny w kale 

metodą chemiluminescencji (na 

stosowanym przez zamawiającego 

analizatorze)

szt. 300

2

Oznaczanie obecności przeciwciał do  

wieloswoistych antygenów jądrowych 

i cytoplazmatycznych   metodą 

chemiluminescencji (na stosowanym 

przez zamawiającego analizatorze)

szt. 4 000

3

Oznaczanie przeciwciał przeciwko 

mięśniom gładkim (ASMA) metodą 

mikroskopii fluorescencyjnej  - 

mozaika substratów: wątroba, nerka, 

żołądek szczura– po maksymalnie 5 

pół reakcyjnych na szkiełku (zestaw 

zawierający wszystkie wymagane 

odczynniki wraz z kontrolą ujemną i 

dodatnią dla przeciwciał ASMA)

szt. 300

4

Oznaczanie przeciwciał metodą 

mikroskopii fluorescencyjnej  

przeciwko granulocytom 

obojętnochłonnym utrwalonych 

etanolem – po maksymalnie 6 pół 

reakcyjnych na szkiełku  (zestaw 

zawierający wszystkie wymagane 

odczynniki wraz z kontrolą ujemną i 

dodatnią dla przeciwciał ANCA)

szt. 600

Załącznik nr 2 do SIWZ

Zadanie nr 2 - Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych z zakresu chorób autoimmunizacyjnych 
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5

Oznaczanie przeciwciał metodą 

mikroskopii fluorescencyjnej  

przeciwko granulocytom 

obojętnochłonnym utrwalonych 

formaliną – po maksymalnie 6 pół 

reakcyjnych na szkiełku  (zestaw 

zawierający wszystkie wymagane 

odczynniki wraz z kontrolą ujemną i 

dodatnią dla przeciwciał ANCA)

szt. 240

II

1.

1

2

…

2.

1

Do oznaczania kalprotektyny 2 x w 

miesiącu naprzemiennie poziom 

prawidłowy i patologiczny 

2

Do oznaczania przeciwciał do  

wieloswoistych antygenów jądrowych 

i cytoplazmatycznych 5 x w tygodniu    

naprzemiennie poziom prawidłowy i 

patologiczny 

…

3.

1

Bufor PBS niezbędny do płukania 

szkiełek stosowanych w mikroskopii 

fluorescencyjnej umożliwiający 

przegotowanie 80 l roztworu; 

konfekcjonowany i dostarczany w 

formie zatężonej pozwalającej na 

stopniowe dozowanie

2

…

4.

1
Zestawy ekstrakcyjne do 

wykonywania kopro-testów 

2

…

Kalibratory

Kontrole

Materiały eksploatacyjne

Pozostałe materiały

 UWAGA! WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST ZAOFEROWAĆ ODPOWIEDNIĄ ILOŚĆ KALIBRATORÓW, KONTROLI, MATERIAŁÓW 

EKSPLOATACYJNYCH I INNYCH W ILOŚCIACH ZAPEWNIAJĄCYCH WYKONANIE PODANEJ ILOŚCI BADAŃ  

Materiały zużywalne (kalibratory, kontrole, płyny płuczące oraz wszelkie materiały eksploatacyjne potrzebne do wykonywania ww. badań) 

RAZEM
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W FORMULARZU NALEŻY PODAĆ:

• zapotrzebowane odczynniki

• testy kontrolne oraz wszystkie materiały zużywalne, a także ewentualne odczynniki niezbędne do wykonywania ww. analiz

• materiały niezbędne do czyszczenia, konserwacji i prawidłowej pracy całego systemu

UWAGA:

• przy podawaniu całkowitej liczby opakowań należy podać wartości uzyskane po zaokrągleniu w górę ilości wyliczonej

Uwaga: Do oferty należy załączyć formularz w edytowalnej formie elektronicznej.

 UWAGA! WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST ZAOFEROWAĆ ODPOWIEDNIĄ ILOŚĆ KALIBRATORÓW, KONTROLI, MATERIAŁÓW 

EKSPLOATACYJNYCH I INNYCH W ILOŚCIACH ZAPEWNIAJĄCYCH WYKONANIE PODANEJ ILOŚCI BADAŃ  
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