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FORMULARZ CENOWY – załącznik nr 2  SIWZ nr SPZOZ/PN/30/2020 
Odczynniki i materiały kontrolne wraz z dzierżawa analizatorów serwisowanie aparatów  wraz z komputerem, drukarką, UPS i oprogramowaniem 

L
p 

Nazwa towaru j.m.  
Ilość  opak na 

okres 36 
miesięcy 

Cena 
Jednost

Netto 

Cena 
Jednostk 
Brutto 

Wartość netto Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent  
Za 12 

miesięcy 
Za 36 

miesięcy 
Za 12 m-cy  Za 36 m-cy 

1 Odczynniki i materiały kontrolne do 
analizatorów hematologicznych 
potrzebne do wykonania 150 000 badań 
(należy rozszerzyć tabelę zgodnie z 
potrzebą tj. ilością i asortymentem)  

  
 

         

                                                                                                                  Razem -  36 miesięcy       
 

Czynsz za dzierżawę 2 szt. analizatorów  wraz z 2 zestawami komputerowymi, z drukarkami, UPS i oprogramowaniem  
   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  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) 
OPIS  przedmiotu – Warunki  wymagane Oferujemy: 

Należy wpisać 
odpowiednio 
TAK/ NIE 

                                                               

          Należy opisać/ określić szczegółowo przedmiot oferty 

1. dwa w pełni automatyczne analizatory hematologiczne z rozdziałem leukocytów 
na 5 populacji oznaczające min. 24 raportowanie parametry morfologii krwi 
obwodowej pracujące w oparciu o te same odczynniki i krew kontrolną w tych 
samych trybach pracy. 

2. Minimalna wydajność analizatorów: 60 oznaczeń na godz. w trybie CBC i 
CBC+5DIFF 

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

3. maksymalna objętość pobieranego materiału: 30ul w trybie CBC=5DIFF   

4. rozdział WBC na 5 populacji w oparciu o fluorescencyjną cytometrię 
przepływową z laserem półprzewodnikowym 

  

5. Minimalne liniowości dla wybranych parametrów: WBC do min 400000/ul, 
RBC do min 8mln/ul, PLT do min. 4mln/ul (dla próbki pierwotnej, bez 
wstępnego rozcieńczenia) 

  

6. Analizatory posiadające osobny tryb dla próbek leukopenicznych – z 
wydłużonym czasem zliczania leukocytów 
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OPIS  przedmiotu – Warunki  wymagane Oferujemy: 

Należy wpisać 
odpowiednio 
TAK/ NIE 

                                                               

          Należy opisać/ określić szczegółowo przedmiot oferty 

7. Jeden analizator posiadający osobny tryb dla oznaczania płynów z jam ciała (bez 
potrzeby użycia dodatkowych odczynników) z możliwością raportowania 
wyniku do systemu komputerowego. 

  

8. Jeden z analizatorów posiadający możliwość oznaczania retikulocytów wraz z 
podziałem w zależności od stopnia dojrzałości i ekwiwalentem hemoglobiny w 
retikulocycie w pg. 

  

9. Jeden z analizatorów posiadający możliwość oznaczania płytek metodą 
optyczną z możliwością raportowania wyniku do systemu komputerowego. 

  

10. Hematokryt oznaczany a nie wyliczany.   

11. Osobny kanał do oznaczania hemoglobiny-minimalizujący interferencje.   

12. Wyniki prezentowane na monitorze będącym wyposażeniem analizatora.   

13. UPS, czytnik kodów kreskowych, drukarka w wyposażeniu każdego analizatora.   

14. Jeden rodzaj krwi kontrolnej dla wszystkich raportowanych parametrów (w tym 
RET) 

  

15. Możliwość wpięcia do kontroli międzynarodowej producenta analizatora 
prowadzonej on-line przez internet w oparciu o wyniki kontroli 
wewnątrzlaboratoryjnej. 

  

16. Minimum raz w roku kontrola płynów z jam ciała.   

17. W cenie bezpłatne wpięcie analizatorów do systemu Asseco zamiennie za 
obecne stojące analizatory hematologiczne raz w roku kontrola Labquality: 
morfologia+5DOFF+retikulocyt szkolenie z obsługi i interpretacji wyników, 
rocznie: dwa bezpłatne tonery do drukarek będących wyposażeniem analizatora. 

  

18. Kontrola na minimum dwóch poziomach dziennie, policzona z uwzględnieniem 
ważności fiolki na opakowaniu  

  

19. Wymiary analizatora nie większe niż 500x500mm   

20. Odczynniki na 144000 morfologii CBC+5DIFF i 6000 CBC+5DIFF+RET/ 3 
lata 

  

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 

  

 
 
........................., DNIA ................       ........................................................ 

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


