
ZADANIE 3 - Probówki, pojemniki, statywy oraz inny sprzęt laboratoryjny
Lp Nazwa Nazwa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT

Wartość brutto Nr kat Producent

1 Probówki o poj. 4ml przeźroczyste z korkiem i granulatem do szybkiego 
wykrzepiania w torbie foliowej  (nr kat. 32.0403.11E )

op
(500szt)

200

2 Probówki o poj. 11ml przeźroczyste z korkiem i granulatem do szybkiego 
wykrzepiania w torbie foliowej  (nr kat. 32.1103.11E )

op
(200szt)

100

3 Probówki do badań hematologicznych 1ml w torbie foliowej  (nr kat. 
32.0301.2E )

op
(500szt)

100

4 Probówka do koagulologi na 1,8ml 
w torbie foliowej   (nr kat. 32.0402.4E )

op
(500szt)

70

5 Probówki do retikulocytów  120µl 
z błękitem bromokrezelowym  (nr kat. 32.0120.8 )

op
(50szt)

6

6 Naczyńko TECHNIKON o poj. 0,5ml
(nr kat. 38.0105.0)

op
(1000szt)

90

7 Naczyńko TECHNIKON o poj.  2ml
(nr kat. 38.0120.0)

op
(1000szt)

3

8 Naczyńko CHROM  do koagulometru K3002 OPTIC
(nr kat. 38.5160.0 )

op
(500szt)

140

9 Mikrokońcówki  typu GILSON PIPETMAN  0,1-10µl
(nr kat. 80.0010.1 )

op
(1000szt)

1

10 Dozator butelkowy, autoklawowalny, gwint A32 
poj. 1-5ml (nr kat. 72.0500.0)

szt. 2

11 Butelka o poj. 500ml do dozatora   j/w
 (nr kat. 72.7025.6 )

szt. 2

12 Statywy na 40 probówek o średnicy 16-20mm
(nr kat. 28.2040.1 )

szt. 4

13 Statywy na 40 probówek o średnicy 20-25mm
(nr kat. 28.2540.1  lub równoważne)

szt. 6

14 Statywy do probówek do głębokiego zamrażania 
 (nr kat. 26.9050.5)

szt. 2

15 Statywy na pipety 1-kanałowe ML PETTE
(nr kat. 84.9000.1 )

szt. 4

16 Zestaw do oznaczania OB 1ml krwi (probówka+rurka)
(nr kat. 32OB01.3)

op.
(200szt)

60

17 Kapilary o poj. 200ml z dwoma zatyczkami i końcówką pozwalającą na 
połączenie z igłą typu luer do pobrań i badań gazometrycznych krwi, z 
heparyną litową, jałowe
(nr kat. 33.K200.7S )

op.
(50szt)

3

18 Kapilary z heparyną sodową o poj. 130µl –  śr. 1,6mm, dł. 125mm do 
analizatorów  (nr kat. 45.1825.6)

op.
(1000szt)

3

19 Zatyczka do w/w kapilar (nr kat. 45.1408.0) Op.
(500szt)

12

Strona 1 z 3



20 Szpatułki typu hokej jałowe do posiewów  
(nr kat. 52.5200.1S)

szt. 500

21 Koszyk z drutu sześcienny 150x150x150mm 
(nr kat.58.5150.7)

szt. 2

22 Pipetor z pokrętłem o poj. do 10ml  (nr kat. 70.2100.0) szt. 1

23 Pudełko termoizolacyjne na probówki Eppendorf 2ml (nr kat. 24.9050.0) szt. 4
24 Mirowstrząsarka typu ’’Vortex’’ do probówek, mieszająca ruchem orbitalnym 

o częstotliwości 
do 40s-1 (100-2400 obr./min)  - nr kat A4-KT.2241

szt. 1

25 Wytrząsarka laboratoryjna typu kołyska z regulacją prędkości roboczej szt 1
26 Statyw do mikrowstrzasarki ’’Vortex’’ na 24 probówki o śr. 12mm i długości 

co najmniej 55mm 
(nr kat. A4-KT.2245)

szt. 1

27 Statyw wys. 75mm, na 20 probówek o śr. 13-16mm 
(nr kat. 28.1620.7)

szt. 5

28 Pisaki SHARPIE do pisania na szkle  i tworzywach – różne kolory szt. 400
29 Statyw na 20 probówek o śr.12mm, 2-rzędowy, o wys. 70mm z drutu 

powlekanego tworzywem sztucznym
szt. 15

30 Statyw na 20 probówek o śr.16mm,  2-rzędowy, o wys. 70mm z drutu 
powlekanego tworzywem sztucznym

szt. 12

31 Statyw na 50 probówek o śr.16mm, 5-rzędowy, o wys. 70mm z drutu 
powlekanego tworzywem sztucznym

szt. 6

32 Statyw w wys. 65mm, na 50 próbówek o śr. 10-12mm (nr kat. 28.1250.7) szt. 3
33 Statyw w wys. 65mm, na 50 próbówek o śr. 10-12mm (nr kat. 28.1650.7) szt. 7
34 Kuweta transportowa 39 x 31cm na 2 tacki transportowe 35,5 x 14cm lub 

statywy laboratoryjne z tworzywa
szt. 1

35 Tacka transportowa 35,5 x 14cm, na zestaw do iniekcji i pobrań krwi, z 
miejscem na strzykawki do 10ml oraz igły i wkłucia z tworzywa

szt. 2

36 Stałopojemnościowa pipeta MICROLFT –F  o poj. 10ul w całości 
autoklawowalna

szt. 1

37 Nakłuwacze automatyczne, igłowe MEDLANCE
 o śr. igły 0,8mm (21G) i głębokości wkucia 1.8mm 
(op. – 200 szt.)

opak. 100

38 Pudełka do przechowywania próbówek
 w temp. do -50oC  na 100 próbówek

szt. 4

39 Pudełka do przechowywania próbówek
 w temp. do -50oC  na 50 próbówek

szt. 4

40 Zamknięcie  aluminiowe LOBOCAP do probówek
 o śr. 12-13mm (opakowanie -20 szt)

opakow. 3

41 Zamknięcie  aluminiowe LOBOCAP do probówek 
o śr. 15-16mm (opakowanie -20 szt)

opakow 3

42 Próbówki wirówkowe o poj. 10ml  (16 x 100) 
stożkowe szklane (nr kat.21.1610.6)

szt. 1 000

43 Kamera z dwiema siatkami systemu FUSCHSA-ROSENTHALA  (nr kat. 
49.4500.6)

szt. 2

44 Statyw z tworzyw do nastawiania badań OB. 
10-miejscowy (nr kat. 32.OB10.2)

szt. 3
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45 Statyw z tworzyw 6-rzędowy na 90 probówek 
o śr.11-13mm (nr kat.28-1390-1)

szt. 3

46 Statyw z drutu na 20 probówek o śr. 12mm szt. 4

47 Statyw  z drutu 3-rzędowy na 30 probówek o śr. 16mm (nr kat. 13K284) szt 6
48 Probówki stożkowe o poj. 10ml ze szkła 

(nr kat. 21.1610.6) – opakowanie 100szt
opak 10

                                                                                             
                                                                                                                                                                                                           Razem:
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