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Formularz cenowy                                                                                                                                                                                                                           Załącznik nr 4 a 

Część I – Płytki Petriego, ezy, pałeczki i głaszczki. 

 

L.P. NAZWA PRODUKTU 
PRODUKT 

RÓWNOWAŻNY 
Z: 

JEDNOSTKA 
MIARY 

ILOŚĆ 
CENA 

JEDNOSTKOWA 
NETTO 

VAT
% 

CENA 
JEDNOSTKOWA 

BRUTTO 

RAZEM 
WARTOŚĆ 
TOWARU 
BRUTTO 

ZGODNOŚĆ 
TAK/NIE 

OFEROWNY 
PRODUKT (PODAĆ 

PODUCENTA) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=5*8 10 11 

1. Płytki Petriego jałowe śr. 90 mm, wys. 16,2 mm , bez 

wentylacji (aseptyczne, św. dop. do obrotu wyrobu 

medycznego) 

 szt. 

44000 
      

2. Płytki Petriego jałowe śr. 60 mm, wys. 15 mm 

(aseptyczne, św.  dop. do obrotu wyrobu medycznego) 

z wentylacją  

 szt. 

1800 
      

3. Płytki Petriego jałowe śr. 90 mm, wys. 16,2 mm , z 

wentylacją (aseptyczne, św.  dop. do obrotu wyrobu 

medycznego) 

 szt. 

1200 
      

4. Ezy z oczkiem jednorazowe    1 ul  pak. po 20 szt. + 

certyfikat                                          

 
op. = 20 szt. 

630       

5. Ezy z oczkiem jednorazowe 10 ul , pak. po 20 szt. + 

certyfikat                                                    

 
op.=20 szt. 

52       

6. Pałeczki z tworzywa szt. o dł. 150 mm, z wacikiem 

bawełnianym, pak. indywidualnie, jałowe 

 
szt. 

900       

7. Pałeczki z tworzywa szt. o dł. 150 mm, z wacikiem baw. 

pak. ind. jałowe w probówkach 

 
szt. 

200       

8. Wymazówki z podłożem transportowym dla wirusów 

(147C) 
IKA op.= 250 szt. 

2       

9. Głaszczki do płytek sterylne  szt. 1400 
      

10. Pipety Pasteura z PE sterylne (pakowane pojedynczo)  op.=500 szt. 1 
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o objętości 1,5 ml,  

11. Pipety Pasteura z tworzywa sztucznego  o pojemności 

3,0 ml, z podziałką 3/0,5 ml;    

 
op.=500 szt. 

4       

 
RAZEM NETTO 

 

 

 
RAZEM BRUTTO 

 

 

 

 

 

 

 

             ……………………………………………                                                                                                                   …………………………………………………………………………………… 
                                 miejscowość, data                                                                                                                                                                                                           podpis osoby uprawnionej do sporządzenia oferty 
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Formularz cenowy                                                                                                                                                                                                                         Załącznik nr 4 b 

Część II – Pojemniki na odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej. 

L.P. NAZWA PRODUKTU 
PRODUKT 

RÓWNOWAŻNY 
Z: 

JEDNOSTKA 
MIARY 

ILOŚĆ 
CENA 

JEDNOSTKOWA 
NETTO 

VAT
% 

CENA 
JEDNOSTKOWA 

BRUTTO 

RAZEM 
WARTOŚĆ 
TOWARU 
BRUTTO 

ZGODNOŚĆ 
TAK/NIE 

OFEROWNY 
PRODUKT (PODAĆ 

PODUCENTA) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=5*8 10 11 

1. Pojemniki z pokrywą 20 L - wiaderko, posiadające 

dopuszczenie PZH lub równoważne do gromadzenia 

odpadów niebezpiecznych, kolor jednolity czerwony, 

łącznie z pokrywą , uchwyt, po zamknięciu 

hermetyczny, wykonany z tworzywa sztucznego, 

wymiary średnica podstawy  270 mm ± 5 mm, średnica 

górna 305 mm ± 5mm, wysokość 370 mm ± 5 mm, bez 

otworu wrzutowego. 

 szt.  400       

2. Pojemniki z pokrywą 20 L - wiaderko, posiadające 

dopuszczenie PZH lub równoważne do gromadzenia 

odpadów niebezpiecznych, kolor jednolity 

czerwony,  zatyczka otworu wrzutowego i uchwyt - 

żółte, po zamknięciu hermetyczny, wykonany z 

tworzywa sztucznego, wymiary średnica 

podstawy  297 mm ± 5mm, średnica górna 335 mm ± 5 

mm, wysokość 277 mm ± 5mm otwór wrzutowy 12 

5mm ± 5mm. 

 
szt. 300 

      

3. Pojemniki z pokrywą 10 L - wiaderko, posiadające 

dopuszczenie PZH lub równoważne do gromadzenia 

odpadów niebezpiecznych, kolor  czerwony, otwór 

wrzutowy średnica 90 mm ± 5 mm  uchwyt - wiaderko, 

po zamknięciu hermetyczny, wykonany z tworzywa 

sztucznego, wymiary średnica podstawy  242 mm ± 5 

mm, średnica górna 275 mm ± 5 mm, wysokość 225 

mm ± 5 mm. 

 
szt. 400 

      

4. Pojemnik na odpady 2,5 L., Kolor jednolity czerwony 

łącznie z pokrywą wykonany z tworzywa sztucznego 

polipropylenu o wymiarach: Rozmiary: 

średnica podstawy: 110 mm ± 5 mm 

średnica górna: 145 mm ± 5 mm 

wysokość: 240 mm ± 5 mm 

 
szt.  400 
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Otwór wrzutowy Ø 75 mm  ± 5 mm. Otwór wrzutowy 

umożliwiający bezkontaktowe oddzielenie igły od 

strzykawki, produkt posiadający dopuszczenie PZH lub 

równoważne do gromadzenia odpadów 

niebezpiecznych. 

5. Pojemniki z pokrywą 3 L - wiaderko, posiadające 

dopuszczenie PZH lub równoważne do gromadzenia 

odpadów niebezpiecznych, kolor jednolity czerwony, 

łącznie z pokrywą ,  po zamknięciu hermetyczny, 

wykonany z tworzywa sztucznego, wymiary średnica 

podstawy  170 mm ± 5 mm, średnica górna 190 mm ± 

5 mm, wysokość 155 mm ± 5mm, bez otworu 

wrzutowego. 

 szt.  
500 

      

6. Pojemniki z pokrywą 5 L - wiaderko, posiadające 

dopuszczenie PZH lub równoważne do gromadzenia 

odpadów niebezpiecznych, kolor jednolity czerwony, 

łącznie z pokrywą , uchwyt, po zamknięciu 

hermetyczny, wykonany z tworzywa sztucznego, 

wymiary średnica podstawy  230 mm ± 5 mm, średnica 

górna 260 mm ± 5 mm, wysokość 150 mm ± 5 mm, bez 

otworu wrzutowego. 

 
szt. 400 

      

7. Pojemnik na odpady  4L, posiadający dopuszczenie 

PZH lub równoważne do gromadzenia odpadów 

niebezpiecznych. Wykonany z kartonu gramatura 

420g/m2 przeznaczony do nieostrych suchych 

odpadów, wymiary podstawy 190 mm x 130 mm, 

wysokość 170 mm, otwór wrzutowy 80/120 mm  - 

wymiary podano z tolerancją ±5mm. Wkładka worek 

foliowy PP o grubości 60 µm. Zapinka do zamknięcia 

worka. Po zamknięciu niemożliwe otwarcie ponowne 

pojemnika . Kolor jednolity czerwony . Do pojemnika 

dołączona (nie nalepiona) naklejka informująca o 

materiale skażonym zgodna z rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia  z dnia 30 lipca 2010 r.  

 
szt. 400 

      

8. Pojemnik na odpady 10L,  posiadający dopuszczenie 

PZH lub równoważne do gromadzenia odpadów 

niebezpiecznych. Wykonany z kartonu gramatura 

420g/m2 przeznaczony do nieostrych suchych 

odpadów, wymiary podstawy 200 mm x 200 mm, 

wysokość 265mm, otwór wrzutowy 125/130mm 

 
szt. 200 
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(Wymiary podano z tolerancją ± 5 mm), wkładka 

worek foliowy PP o grubości 60 µm. Zapinka do 

zamknięcia worka. Po zamknięciu niemożliwe otwarcie 

ponowne pojemnika . Kolor jednolity czerwony . Do 

pojemnika dołączona (nie nalepiona) naklejka 

informująca o materiale skażonym zgodna z 

rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 30 lipca 

2010 r.  

9. Pojemnik na odpady poj. 1,5 L, h=150 mm. Kolor 

jednolity czerwony łącznie z pokrywą. Średnica 

górna/dolna (mm)  145/110 ± 5 mm posiadające 

dopuszczenie PZH lub równoważne do gromadzenia 

odpadów niebezpiecznych, otwór wrzutowy średnica 

75mm. 

 
szt. 200 

      

 
RAZEM NETTO 

 

 

 
RAZEM BRUTTO 

 

 

 

 

 

             ……………………………………………                                                                                                                   …………………………………………………………………………………… 
                                 miejscowość, data                                                                                                                                                                                                           podpis osoby uprawnionej do sporządzenia oferty 
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Formularz cenowy                                                                                                                                                                                                                         Załącznik nr 4 c 

Część III – Dostawa materiałów jednorazowych do badań molekularnych używanych do diagnostyki chorób zakaźnych zwierząt. 

L.P. NAZWA PRODUKTU 
PRODUKT 

RÓWNOWAŻNY 
Z: 

JEDNOSTKA 
MIARY 

ILOŚĆ 
CENA 

JEDNOSTKOWA 
NETTO 

VAT
% 

CENA 
JEDNOSTKOWA 

BRUTTO 

RAZEM 
WARTOŚĆ 
TOWARU 
BRUTTO 

ZGODNOŚĆ 
TAK/NIE 

OFEROWNY 
PRODUKT (PODAĆ 

PODUCENTA) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=5*8 10 11 

1. 

Probówki eppendorf z certyfikatem wolne od DNA, 

RNA, endotoksyn i ATP, sterylne, w pudełku 

plastikowym , poj. 2 ml.  

 

op.=250 szt. 6 
      

2. 
Płytki do PCR - 96 dołków  kompatybilne z aparatem  

Lightcycler 480 Roche  

 
op.=50szt. 3 

      

3. 
Folia do płytek PCR pasująca do lp. 11  op. =50 szt. 3 

      

4. 

Rynienki do cieczy do pobierania małych objętości przy 

użyciu pipet wielokanałowych, z certyfikatem wolne 

od DNA, RNA, endotoksyn i ATP, sterylne, 

 

op.=10 szt. 10 
      

 
RAZEM NETTO 

 

 
RAZEM BRUTTO 

 

 

 

 

 

             ……………………………………………                                                                                                                   …………………………………………………………………………………… 
                                 miejscowość, data                                                                                                                                                                                                           podpis osoby uprawnionej do sporządzenia oferty 

 

 


