
Załącznik Nr 2 
Pieczęć Firmowa

ZESTAWIENIE ASORTYMENTU

Nazwa j.m ilość Cena
jednostko
wa netto

Wartość
netto

Wartość
brutto

A B C D E F=DxE G=F+
wartość
podatku VAT

1. Columbia Agar z krwią baranią płytki 900

2. PodłoŜe Chapman płytki 600

3. PodłoŜe Mac Conkey płytki 600

4. PodloŜe wybiórcze dla
Haemophilus

płytki 300

5. PodłoŜe Mueller-Hinton Płytki 1400

6. PodłoŜe HTM (Haemophilus
Test Medium)

płytki 150

7. Chromogenne podłoŜe do
posiewu moczu

płytki 1000

8. Chromogenne podłoŜe do
Candida

płytki 300

9. Chromogenne podłoŜe do
ESBL

płytki 300

10. PodloŜe Mueller-Hinton z krwią
baranią

płytki 200

11. Bulion mózgowo-sercowy probówk
a

100

12. PodłoŜe płynne do posiewu
krwi metodą manualną dla
tlenowców i beztlenowców ze
wskaźnikiem wzrostu

butelka 400

13. Torebki i generatory do
wytwarzania atmosfery
mikroaerofilnej (a` 20 sztuk)

szt. 90
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-bezwodne

14. Torebki i generatory do
wytwarzania atmosfery
beztlenowej (a` 20 sztuk)
-bezwodne

szt. 80

15. Zestaw do identyfikacji
Enterobacteriaceae met.
manual. min. 18 cech wraz z
niezbędnymi odczynnikami i
programem lub ksiąŜką kodów
do odczytu

20 testów 9

16. Zestaw do identyfikacji
gronkowców met. manual. min.
18 cech wraz z niezbędnymi
odczynnikami i programem lub
ksiąŜką kodów do odczytu

20 testów 5

17. Zestaw do identyfikacji rodzaju
Neisseria i Haemophilus met.
manual. wraz z niezbędnymi
odczynnikami i programem lub
ksiąŜką kodów do odczytu

20 testów 3

18. Test lateksowy do identyfikacji
Staphylococcus aureus
(wykrywający koagulazę,
białko A i polisacharydy
MRSA) 

100
testów

3

19. Test lateksowy do określania
przynaleŜności grupowej
paciorkowców β-
hemolizujących A, B, C, D, F,
G

50 testów 2

20. Plazma królicza (a'1-5ml) ml 60

21. PodłoŜe transportowe do
posiewu moczu

szt. 200

22. KrąŜki z optochiną kr. 100

23. KrąŜki EF do róŜnicowania
Enterococcus sp.

kr. 200

24. KrąŜki diagnostyczne X, V,
X+V do róŜnicowania
Haemophilus 

kr. 100
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25. Odczynnik do wykrywania
oksydazy w postaci pasków lub
krąŜków

kr. 100

26. KrąŜki czyste kr. 200

27. KrąŜki antybiotykowe wg
obowiąŜujących zaleceń CLSI,
KORLD

fiolka
a' 50 kr.

400

28. Zestaw do barwienia Grama 4x250ml 2

29. Zestaw wzorców McFarlanda
(0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0)

zestaw 1

30. Szczepy wzorcowe w postaci
wymazówek z kolekcji ATCC
wg obowiązujących za CLSI,
KORLD

2 wymaz. 10

31. Fiolki do przechowywania
szczepów wzorcowych w -20°C
(zawierające szklane kuleczki i
płyn kriochronny)

80 fiolek 2

32. Paski z antybiotykami do
oznaczania MIC, plastykowe (7
rodzajów podstawowych
antybiotyków wg
obowiązujących zaleceń CLSI)

10
pasków

10

Razem xxxxx xxxxxx xxxxxxxx

Wymagania: 
1. Producent podłoŜy, krąŜków, testów powinien posiadać certyfikat ISO 13485 lub równowaŜny i
ISO 9001 lub równowaŜny. Deklaracje zgodności i certyfikaty analizy naleŜy dołączyć do oferty.
2. Terminy waŜności podłoŜy na płytkach: minimum 5-6 tygodni dla poŜywek zawierających krew,
minimum 6-8 tygodni dla pozostałych poŜywek.
3. PoŜywki zawierające krew nie mogą zmieniać barwy po 24 godzinnej inkubacji w temp. 37 ° C.
PodłoŜa brunatniejące będą podlegać reklamacji.
4. Nadruk na płytce powinien być czytelny, znajdować się na spodzie płytki i zawierać nazwę
poŜywki, numer serii, datę waŜności i godzinę rozlania.
5. Do kaŜdej dostawy musi być dołączone świadectwo kontroli jakości  podłoŜa, które powinno
zawierać:

- nazwę producenta, nazwę produktu, numer serii, datę waŜności;
- ogólną charakterystykę poŜywki: kolor, pH, opakowanie, sterylność;
- charakterystykę mikrobiologiczną: wykaz szczepów kontrolnych z kolekcji ATCC;
- dla poŜywki Mueller- Hintona certyfikat powinien zawierać kontrolę stabilności poŜywki z
uzyskanymi wynikami dla poszczególnych szczepów i krąŜków antybiotykowych;
- podpis osoby kontrolującej lub informacje o elektronicznej walidacji certyfikatu.

6. Dostawca ma obowiązek dostarczyć płytki bez uszkodzeń mechanicznych.
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7. Do oferty naleŜy dołączyć próbki płytek dla: Columbia z krwią, podłoŜe MacConkey,
Chromogenne podłoŜe dla Candida.
8. Wszystkie krąŜki antybiotykowe powinny posiadać termin waŜności minimum 2 lata i pochodzić
od jednego producenta.
9. KaŜda fiolka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, jego stęŜeniem, datą waŜności i
numerem serii.
10. KaŜda fiolka z krąŜkami powinna być zapakowana w oddzielne, hermetycznie zamknięte
opakowanie typu „ blister” z pochłaniaczem wilgoci.
11. Na kaŜdym pojedynczym krąŜku musi widnieć jego symbol i stęŜenie w µg wydrukowane
dwustronnie.
12. Do kaŜdej dostawy musi być dołączone świadectwo kontroli na krąŜki antybiotykowe, które
powinno zawierać :- nazwę producenta, nazwę antybiotyku, stęŜenie, numer serii, datę waŜności,
kontrolę stęŜenia antybiotyku na krąŜku.
13. KaŜdy krąŜek musi zawierać międzynarodowe nie zmieniające się oznaczenie i stęŜenie
antybiotyku zgodne z zaleceniami CLSI.
14. Do oferty naleŜy dołączyć próbki krąŜków antybiotykowych dla:
- Ceftriakson 30 µg -1 fiolka (50 krąŜków)
- Amikacin 30 µg -1 fiolka (50 krąŜków)
15. Paski do oznaczania MIC powinny być plastykowe i zapakowane indywidualnie z
pochłaniaczem wilgoci.

……………………………                                                                       …..........................
Miejscowość, data Podpis
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