
FORMULARZ CENOWY – załącznik nr 2  SIWZ nr SPZOZ/PN/02/2018
Odczynniki i materiały kontrolne do SYSMEX K – 4500, serwisowanie aparatu oraz dzierżawa analizatora wraz z komputerem, drukarką, UPS i oprogramowaniem, kompatybilnego z posiadanym SYSMEX K - 4500

L
p

Nazwa towaru j.m.
Ilość  opak na

okres 36
miesięcy

Cena
Jednost

Netto

Cena
Jednost

k.
Brutto

Wartość netto Stawka
VAT

Wartość brutto Producent
Za 12

miesięcy
Za 36

miesięcy
Za 12 
miesięcy 

Za 36 
miesięcy

1 Rozcieńczalnik
zawierający w składzie:
Chlorek sodu w ilości 6,38g/l
Kwas borny w ilości 1,0g/l
Tetraboran sodu  ilości 0,2g/l
Wersenian 2-potasowy  ilości 0,2g/l

20 L
240

2 Odczynnik lizujący do oznaczania 
hemoglobiny.
Zawierający w składzie
siarczan laurylu sodu w ilości 1,7g/l

5 L
24

3 Odczynnik lizujący do oznaczania i 
różnicowania krwinek białych
zawierający w składzie:
Czwartorzędowe organiczne sole
Amonowe w ilości 10,2g/l
Chlorek sodu w ilości 2,0 g/l

5 L
24

4 Odczynnik odbiałczający
zawierający w składzie:
5% podchloryn sodu

50 ml
18

5 Krew kontrolna WYSOKA fiolka 1,5ml 24

6 Krew kontrolna NORMAL fiolka 4,6
ml

30

7 Krew kontrolna NISKA fiolka 1,5ml 93
                                                                                                                  Razem -  36 miesięcy 

Czynsz za dzierżawę analizatora  wraz z komputerem, drukarką, UPS i oprogramowaniem kompatybilnego z posiadanym SYSMEX K-4500  - 
   za 1 miesiąc cena netto...................cena brutto.....................(stawka podatku .................................)
   za 12 miesięcy cena netto...................cena brutto.................(stawka podatku .................................)
   za 36 miesięcy cena netto...................cena brutto..... ...........(stawka podatku .................................)                      

 (Cena oferty = cena brutto za odczynniki i kontrole (poz 1-7) za 36 miesięcy+ czynsz dzierżawny brutto za 36 miesięcy) CENA OFERTY=  ................................................zł brutto 
........................., DNIA ................ ....................................................................

             (podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli wraz z pieczątką imienną)
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OPIS  przedmiotu – Warunki  wymagane Oferujemy:

Należy 
wpisać 
odpowiednio 
TAK/ NIE 

 

          Należy opisać/ określić szczegółowo przedmiot oferty 

1.  Dzierżawa  analizatora  wraz  z  komputerem  ,  drukarką,  UPS  i  oprogramowaniem
kompatybilnego z posiadanym K-4500

Nazwa analizatora ....................................................typ/ model ...............................................
rok produkcji .....................rok wprowadzenia do produkcji modelu/...................................... 
typu........................................producent.......................................................................................
inne...............................................................................................................................................
Komputer./ drukarka/ UPS/ 
oprogramowanie............................................................................ ..............................................
........................................................................................................

2. Dzierżawiony analizator jest na gwarancji przez cały czas trwania umowy (36 miesięcy)

3. W razie realizowania opcji odkupu wydzierżawionego przez wykonawcę analizatora  
Wykonawca  zobowiązuje się do pomniejszenia ceny o okres dzierżawy

4.  Zapewnienie  corocznego  przeglądu  analizatora  K  –  4500   będącego  własnością
zamawiającego  przez cały czas trwania umowy (bez dodatkowych kosztów)

5. Wymagania graniczne dla oferowanych odczynników do aparatu SYSMEX K4500: 

 -  do  oferty  należy  załączyć  karty  charakterystyk  potwierdzające  wymagany  skład
chemicznych reagentów, 

-  oferowane  odczynniki  są  zgodne z  instrukcją  obsługi  analizatora  SYSMEX K4500
(oświadczenie).

- odczynniki i krew kontrolna muszą posiadać stosowne certyfikaty i być z tej samej firmy
(załączyć certyfikaty),

-  nie  dopuszcza  się  zaoferowania  odczynników,  których  podłączenie  wymaga
wprowadzenie modyfikacji w analizatorze (oświadczenie)

-  oferent  musi  zapewnić  dostęp  do  certyfikowanego  serwisu  aparatu,  poświadczone
odpowiednim oświadczeniem wraz z certyfikatami przebytych szkoleń  na analizatorach
SYSMEX, przy czym certyfikaty nie mogą być starsze niż z 2012r.

-  oferowane  odczynniki  nie  mogą  wpływać  na  dokonywanie  dodatkowych  kalibracji
aparatów, czy zmian kalibracji przy pierwszym podłączeniu odczynników (oświadczenie).

........................., DNIA ................ ........................................................
             (podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli wraz z pieczątką imienną)
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