
 

Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY 

 
Testy i odczynniki chemiczne 

Lp. Nazwa asortymentu 
Wielkość 

opakowania 

Jedn. 

miary 
Ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto 

[PLN]  

Wartość 

netto 

[PLN] 

Stawka 

VAT 

[%] 

Wartość 

brutto 

[PLN] 

1. Odczynnik May-Grunwalda 500 ml 6 000     

2. Odczynnik Giemzy 500 ml 4 000     

3. Odczynnik Mc Wiliama 500 ml 7 000     

4. Odczynnik Ehrlicha 500 ml 3 000     

5. Odczynnik Rosina 100 ml 4 000     

6. Odczynnik do retikulocytów 100 ml 100     

7. Odczynnik Pandy’ego 100 ml 200     

8. Odczynnik Non Apelta 100 ml 200     

9. 

FOB 

Test wykrywający krew utajoną 

w próbkach kału, bez konieczności 

zachowania diety. Metoda kasetkowa 

immunochromatograficzna. 

Czułość: min. 30 ng/ml 

Możliwość odczytu wyniku po 10 

minutach. 

25 test 200     

10. 

RF 

Test jakościowy/półilościowy - 

aglutynacyjny. 5-10 ml odczynnika 

lateksowego, kontrola pozytywna 

i negatywna, mieszadełka w zestawie. 

Wykrywalność min. 30 IU/ml. Efekt 

prozony: brak do 1 500 IU/ml. 

Czułość i swoistość 100%. 

100 ozn. 300     
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11. 

ASO 

Test jakościowy/półilościowy - 

aglutynacyjny. 5-10 ml odczynnika 

lateksowego, kontrola pozytywna 

i negatywna, płytki i mieszadełka 

w zestawie. Wykrywalność 200 

IU/ml, wystandaryzowana względem 

materiału referencyjnego WHO. Efekt 

prozony: brak do 1 500 IU/ml. 

Czułość i swoistość min. 97%. 

100 ozn. 500     

12. 

Syphilis 

Test do szybkiego wykrywania 

przeciwciał IgG oraz IgM przeciwko 

Treponema pallidum w krwi pełnej, 

surowicy lub osoczu. Metoda 

kasetkowa 

immunochromatograficzna. 

Czułość: min. 99,5%, swoistość: min. 

99%. Możliwość odczytu wyniku po 

10 minutach. 

50 test 150     

13. 

TPHA 

Jakościowy i półilościowy pośredni 

test do oznaczania Treponema 

Pallidum w ludzkiej surowicy. 

Czułość wystandaryzowana wobec 

materiału referencyjnego WHO. Ilość 

komórek testowych min. 7 ml. 

Czułość: min. 99,5%, specyficzność: 

min. 99,9%. 

100 ozn. 100     

14. 

VDRL 

Niekrętkowy test aglutynacji 

płytkowej do jakościowego 

i półilościowego wykrywania reagin 

osocza. Kontrola pozytywna, 

negatywna i bufor w zestawie. 

Czułość: 100%, specyficzność: 100%. 

250 ozn. 500     
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15. 

H.pylori w kale 

Test wykrywający antygen 

Helicobacter pylori w kale. Metoda 

kasetkowa 

immunochromatograficzna. 

Czułość analityczna: 32 ng/ml ureazy. 

Czułość i swoistość: min. 99,9% 

25 ozn. 25     

16. 

GDH i toksyna A/B 

Clostridium difficile. Test do 

jednoczesnego wykrywania GDH oraz 

toksyny A/B CI. Difficile. Metoda 

kasetkowa immunenzymatyczna.   

Zestaw wraz z kontrolą dodatnią 

i ujemną. 

Wykorzystywanie próbki 

z podłoża transportowego. 

Czułość i swoistość: min. 85% 

wyznaczone względem metody 

referencyjnej. 

20 ozn. 340     

17. 

Borelioza IgM 

Test typu Blot, zestaw z wszystkimi 

odczynnikami i materiałami 

niezbędnymi do wykonania testu. 

Gatunki użyte w testach - 5 gatunków 

chorobotwórczych Borrelia 

spotykanych na terenie Europy, 

w tym: B. burgdorferi sensu stricto, 

B. garinii, B. bavariensis, B. afzelii, 

B. spielmanii. 

Test z zastosowaniem wyłącznie 

antygenów rekombinowanych. 

Paski po wykonaniu zdatne do 

odczytu w ciągu min. 5 godzin. 

Wspólna procedura manualna 

i identyczne czasy inkubacyjne testów 

Borrelia Blot w klasie IgG i IgM. 

Kontrola funkcjonalna paska, cut-off 

oraz kontrola koniugatu umieszczona 

bezpośrednio na pasku. 

24 ozn. 24     
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18. 

Borelioza IgG 

Test typu Blot, zestaw z wszystkimi 

odczynnikami i materiałami 

niezbędnymi do wykonania testu. 

Gatunki użyte w testach - 5 gatunków 

chorobotwórczych Borrelia 

spotykanych na terenie Europy, 

w tym: B. burgdorferi sensu stricto, 

B. garinii, B. bavariensis, B. afzelii, 

B. spielmanii. 

Test z zastosowaniem wyłącznie 

antygenów rekombinowanych. 

Paski po wykonaniu zdatne do 

odczytu w ciągu min. 5 godzin. 

Wspólna procedura manualna 

i identyczne czasy inkubacyjne testów 

Borrelia Blot w klasie IgG i IgM. 

Kontrola funkcjonalna paska, cut-off 

oraz kontrola koniugatu umieszczona 

bezpośrednio na pasku. 

24 ozn. 24     

Razem    

 

Uwagi: 

1. Wszystkie informacje dotyczące testów chemicznych zawarte w tabeli dotyczącej testów i odczynników chemicznych muszą znajdować potwierdzenie w metodykach wykonania testu 

chemicznego w języku polskim - dokument ten będzie składany na wezwanie Zamawiającego (dot. poz. nr: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16). 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w ramach umowy sprzętu umożliwiającego odczyt i interpretację testów z pozycji: 17 i 18. 

 

 

 

………………………… (miejscowość), dnia ………… 2018 r. …………………………………………………… 

 
pieczątka i podpis osoby/ób upoważnionej/ych 

do reprezentowania Wykonawcy 

 


