
Lp. Opis przedmiotu zamówienia 

Ilość 

oznaczeń w 

skali 36 -

miesięcy

Ilość opak. w 

skali 36 

miesięcy do 

podanej liczby 

badań

Cena netto za 

wynik 

(uwzgl.:odczyn

nik, kontrola, 

kalibrator; 

materiały, 

dzierżawa)

Cena netto za 

jednostkowe 

oznaczenie

Wartość 

netto            

(3 x 6)

VAT %
Kwota VAT 

(7 x 8)

Wartość 

brutto                 

(7 + 9)

Producent
Nr 

katalogowy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.

Ocena fenotypowa antygenu 
zgodności tkankowej klasy I 

HLA B27; zestaw odczynników 

do oznaczania antygenu HLA-

B27,  powinien zawierać bufor 

do lizy, kulki kalibracyjne, 
przeciwciało antyHLA-

B27FITC/CD3PE, wszystkie 
składniki w jednym 

opakowaniu, umożliwiającym 

przygotowanie próbki do 

badania 

6000

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY 

 Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do oceny fenotypowej głównych subpopulacji limfocytów krwi  oraz oznaczania antygenu zgodności tkankowej 

klasy I HLA-B27



2.

Ocena fenotypowa subpopulacji 
limfocytów krwi; zestaw do 

jednoczesnej oceny głównych 
subpopulacji limfocytów krwi  

powinien zawierać bufor do lizy, 
przeciwciała CD4FITS/CD14PE, 
IgG1FITC/IgG2a, 

CD3FITC/CD19PE, 
CD3FITC/CDPE,CD3FITC/CD8P

E, CD3FITC/CD16+CD56PE 
wszystkie składniki w jednym 
opakowaniu, umożliwiającym 

przygotowanie próbek do 
badania

600

3.
Przeciwciało monoklonalne           

CD3/Anty-HLA-DR
600

4.
Przeciwciało monoklonalne           

CD8/Anty-HLA-DR
600

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Nazwa odczynnika/materiału 
Wielkośc 

opak.

Ilośc opak. w 

skali 36 

miesięcy do 

podanej liczby 

badań

Cena netto 

opak.

Wartość 

netto            (4 

x 5)

VAT %

Kwota 

VAT             

(6 x 7)

Wartość 

brutto                 

(6 + 8)

Producent
Nr 

katalogowy

Kalibratory

1

2

…

Razem



Kontrole

1

2

…

Materiały eksploatacyjne

1
Probówki do wykonywania 

oznaczeń zalecane przez 

2

..

1 Pozostałe materiały

2

Tonery niezbędne do 

drukowania wyników (obrazów 

graficznych) uzyskiwanych z 
cytometru przepływowego   

…

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

EKSPLOATACYJNYCH I INNYCH W ILOŚCIACH ZAPEWNIAJĄCYCH WYKONANIE PODANEJ ILOŚCI BADAŃ  

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.

Razem
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