
. Załącznik nr 3 do SIWZ PN-104/17/TM

PAKIET NR 1

LP
Nazwa artykułu

Numer katalog., 
nazwa 

producenta
J.M. Wielkość 

opakowania Ilość Cena jedn. 
netto PLN

Wartość netto 
PLN

VAT 
% Wartość VAT Wartość brutto w 

PLN         

RAZEM

Odczynniki i mat. eksploatacyjne: wartość netto:  .............................. PLN (słownie: .............................................................. PLN)
Odczynniki i mat. eksploatacyjne: wartość brutto: .............................. PLN (słownie: .............................................................. PLN)

Odczynniki i materiały eksploatacyjne do wykonania 39.800 oznaczeń/testów metodą immunohistochemiczną (IHC)

Odczynniki i materiały eksploatacyjne do wykonania 400 oznaczeń/testów metodą hybrydyzacji in situ (ISH)

Zapotrzebowanie na odczynniki i inne materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonania 39.800 oznaczeń/testów metodą immunohistochemiczną (IHC), 
400 oznaczeń/testów metodą hybrydyzacji in situ (ISH) oraz 9.000 oznaczeń/barwień histochemicznych wskazanych w załączniku nr 1.1. do SIWZ w Tabeli 

nr 1 i nr 2 do pakietu nr 1 - w ciągu 36 miesięcy wraz dzierżawą systemów do barwień IHC, ISH oraz barwień histochemicznych

Odczynniki i materiały eksploatacyjne do wykonania 9.000 oznaczeń/barwień histochemicznych

Zamawiający zwraca się z prośbą o wpisanie w formularzu cenowym oferowanego towaru w kolejności numerów katalogowych (narastająco) w 
wymienionym powyżej asortymencie

PAKIETY 1 - 3



(dotyczy Pakietu nr 1)

Ilość miesięcy VAT %
Łączna wartość 

brutto w PLN

1

Dzierżawa systemu do barwień IHC oraz 
ISH z wyposażeniem dodatkowym                       
……………………………..                             
(nazwa, typ, producent)

36

2

Dzierżawa systemu do barwień 
histochemicznych z wyposażeniem 
dodatkowym                       
……………………………..                             
(nazwa, typ, producent)

36

RAZEM

Łączna wartość oferty (odczynniki + dzierżawa) netto:  .............................. PLN (słownie: .............................................................. PLN)
Łączna wartość oferty (odczynniki + dzierżawa) brutto: .............................. PLN (słownie: .............................................................. PLN)

......................................................
(data, podpis i pieczęć Wykonawcy)

Wartość netto za 1 
miesiącPrzedmiot zamówienia Łączna wartość netto 

w PLN
Wartość VAT w PLN



PAKIET NR 2

LP
Nazwa artykułu

Numer katalog., 
nazwa 

producenta
J.M. Wielkość 

opakowania Ilość Cena jedn. 
netto PLN

Wartość netto 
PLN

VAT 
% Wartość VAT Wartość brutto w 

PLN         

RAZEM

Odczynniki i mat. eksploatacyjne: wartość netto:  .............................. PLN (słownie: .............................................................. PLN)
Odczynniki i mat. eksploatacyjne: wartość brutto: .............................. PLN (słownie: .............................................................. PLN)

Odczynniki i materiały eksploatacyjne do wykonania 120.000 oznaczeń/testów metodą immunohistochemiczną (IHC)

Odczynniki i materiały eksploatacyjne do wykonania 50 oznaczeń/testów EGFR

Odczynniki i materiały eksploatacyjne do wykonania 100 oznaczeń/testów białka PD-L1(22C3)

Zamawiający zwraca się z prośbą o wpisanie w formularzu cenowym oferowanego towaru w kolejności numerów katalogowych (narastająco) w 
wymienionym powyżej asortymencie

Zapotrzebowanie na odczynniki i inne materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonania 120.000 oznaczeń/testów metodą immunohistochemiczną (IHC), 
50 oznaczeń/testów EGFR oraz 100 oznaczeń/testów białka PD-L1(22C3) wskazanych w załączniku nr 1.2. do SIWZ w Tabeli nr 3 do pakietu nr 2 - w ciągu 

36 miesięcy wraz dzierżawą systemu do barwień IHC



(dotyczy Pakietu nr 2)

Ilość miesięcy VAT %
Łączna wartość 

brutto w PLN

1

Dzierżawa systemu do barwień IHC z 
wyposażeniem dodatkowym                       
……………………………..                             

(nazwa, typ, producent)

36

Łączna wartość oferty (odczynniki + dzierżawa) netto:  .............................. PLN (słownie: .............................................................. PLN)
Łączna wartość oferty (odczynniki + dzierżawa) brutto: .............................. PLN (słownie: .............................................................. PLN)

......................................................
(data, podpis i pieczęć Wykonawcy)

Przedmiot zamówienia Wartość netto za 1 
miesiąc

Łączna wartość netto 
w PLN

Wartość VAT w PLN



PAKIET NR 3

LP
Nazwa artykułu

Numer katalog., 
nazwa 

producenta
J.M. Wielkość 

opakowania Ilość Cena jedn. 
netto PLN

Wartość netto 
PLN

VAT 
% Wartość VAT Wartość brutto w 

PLN         

RAZEM

Odczynniki i mat. eksploatacyjne: wartość netto:  .............................. PLN (słownie: .............................................................. PLN)
Odczynniki i mat. eksploatacyjne: wartość brutto: .............................. PLN (słownie: .............................................................. PLN)

Ilość miesięcy VAT %
Łączna wartość 

brutto w PLN

1

Dzierżawa aparatu barwiącego z 
wyposażeniem dodatkowym                       
……………………………..                             

(nazwa, typ, producent)

12

Łączna wartość oferty (odczynniki + dzierżawa) netto:  .............................. PLN (słownie: .............................................................. PLN)
Łączna wartość oferty (odczynniki + dzierżawa) brutto: .............................. PLN (słownie: .............................................................. PLN)

......................................................
(data, podpis i pieczęć Wykonawcy)

Zapotrzebowanie na odczynniki i inne materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonania 150.000 oznaczeń/barwień metodą hematoksylina/eozyna (H&E) 
wskazanych w załączniku nr 1.3. do SIWZ - w ciągu 12 miesięcy wraz dzierżawą w pełni automatycznego aparatu barwiącego

Zamawiający zwraca się z prośbą o wpisanie w formularzu cenowym oferowanego towaru w kolejności numerów katalogowych (narastająco) w 
wymienionym powyżej asortymencie

Przedmiot zamówienia Wartość netto za 1 
miesiąc

Łączna wartość netto 
w PLN

Wartość VAT w PLN


