
DRUK Załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/14/2018
FORMULARZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, CENOWY

UWAGA :
W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru” 

Pakiet nr 1 – testy Immunobloting 

Lp Nazwa towaru Nazwa handlowa
produktu oferowanego 

Jedn. miary Ilość Producent Cena
Jednostk.

Netto

Cena
Jednostk.

Brutto

Wartość netto Stawka
VAT

Wartość brutto

1 Borrelia   IgG western blot
opakowanie= 200szt.

op. 5

2 Borrelia   IgM Western blot
opakowanie= 200szt.

op. 6

3 Dzierżawa aparatu do wykonywania 
testów blot

miesiąc 20

Razem

Oferent zapewni program do odczytu  i interpretacji w/w testów, interfejs do połączenia z LIS.
Oferent zapewni bezpłatny udział w kontroli zewnętrznej w/w testów jeden raz w roku.

Komentarz do testów poz. 1 i 2:
1. Testy przeznaczone do diagnostyki indywidualnego pacjenta
2. Na każdym pasku linia kontrolna wskazująca na prawidłowe wykonanie testu
3. Brak konieczności zużywania pasków testowych na wyznaczenie cutt-off i kalibrację. Kontrola Cut-off umieszczona na każdym pasku.
4. Paski testowe zawierają rekombinowane antygeny OspC z B.afzeli, B.garini, B.burgdorferii, B.spielmanii)
5. Data ważności odczynnika co najmniej 10 miesięcy od daty zamówienia
6. Możliwość oznaczeń zarówno w surowicy jak i w PMR przy życiu tego samego zestawu, dla obu klas przeciwciał (IgG oraz IgM)
7. Możliwość elektronicznej oceny pasków za pomocą programu dostarczonego przez producenta pasków oraz skanaera komputerowego. 

Archiwizacja wyników wraz z obrazem pasków
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Komentarz do poz.3
1. Analizator automatyczny pracujący w systemie otwartym
2. W skład systemu wchodzą następujące urządzenia : aparat automatycznie wykonujący badania od momentu  naniesienia paska i próbki 

badanej, skaner – dający możliwość automatyzacji odczytu, komputer lub laptop z oprogramowanie dającym możliwość interpretacji 
wyników i archiwizacji danych

3. Skaner musi zapewniać odczyt wszystkich pasków jednocześnie bez konieczności przenoszenia ich z tacki inkubacyjnej
4. Skanowanie w  technologii 3D
5. Skaner współpracuje z komputerem klasy PC i odpowiednim oprogramowaniem do automatycznej interpretacji oraz archiwizacji 

wyników.
6.  Komputer z zainstalowanym oprogramowaniem musi zapewniać analizę pasków bez konieczności nastawiania kontroli (kontrola 

naniesiona na każdy pasek)
7. Możliwość jednoczesnego wykonania minimum 44 badań

8. Liczba kanałów odczynnikowych-7
9. Butla na odpady wyposażona w czujnik poziomu (czujnik przepełnienia)
10.Wbudowana kołyska – 3 poziomy prędkości
11.Całkowicie automatyczny przebieg badania od momentu dodania próbki do zakończenia badania 

............................................................
   (podpis osoby – osób uprawnionych

      do składania oświadczeń woli
            wraz z pieczątką imienną)
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 Pakiet nr 2–  Lateksy Salmonella, EPEC

Lp Nazwa towaru Nazwa handlowa
produktu oferowanego 

j.m. Ilość 
opak

Cena
Jednostk.

Netto

Cena
Jednostk.

Brutto

Wartość netto Stawka
VAT

Wartość brutto Producent

1 Latex wieloważny Salmonella  
B-E, G

szt 4

2 Latex Salmonella jednoważny 
B;D

szt 1

3 Antygen kontrolny Salmonella szt 1
4 Latex Shigella sonei szt 1
5 Antygen kontrolny Shigella  szt 1
6 Latex wieloważny E.coli A,B,C szt 21
7 Latex jednoważny E. coli dla 

grup  A, B, C
szt 14

8 Antygen kontrolny E.coli dla 
grup A,B,C

szt 3

9 Zestaw E coli O157 op. 1
                                                                                                                                                                                          R-m:

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”  

.............................................................
   (podpis osoby – osób uprawnionych

      do składania oświadczeń woli
            wraz z pieczątką imienną)
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