
FORMULARZ CENOWY 

zadanie 1 Oferowany nr kat ilość

1 szt 2
ogółem 

zadanie 2 Oferowany nr kat ilość

1 szt 6

2 szt 6

Załacznik nr 1 , znak sprawy DG-2501/065/21/08 

Drobny sprzęt 
laboratoryjny jak w 
katalogu Dynal  lub 

równoważny jedn. miary

Cena 
jedn. 
Netto 

podatek 
VATw (%)

Cena 
jed.brutto

Wartość 
netto 

koncentrator 
magnetyczny na 6 
probówek , 1,5 ml 

MPC-S , nr kat 120.20 

Drobny sprzęt 
laboratoryjny jak w 
katalogu Medlab lub 

równoważny jedn. miary

Cena 
jedn. 
Netto 

podatek 
VATw (%)

Cena 
jed.brutto

Wartość 
netto 

autoklawowania 
wyrobów 

laboratoryjnych z 
drutu , o wy,m. 

90x90x90 mm , kształt 
sześcienny , 6 sztuk , 

nr kat 58.5090.7 

koszyk do 
autoklawowania 

wyrobów 
laboratoryjnych z 

drutu , o wymiarach 
90x90 mm , kształt 
cylindryczny , nr kat 

58.5091.7



3 szt 6

4 szt 6

5 op 1

6 op 2

7 szt 10

8 szt 10

9 szt 20

10 op 1

autoklawowania 
wyrobów 

laboratoryjnych z 
drutu o wym. 

150x150x150 mm , 
kształt sześcienny , nr 

kat 58.5150.7
wyrobów 

laboratoryjnych z 
drutu , o wym. 

150x150 mm , kształt 
cylindryczny , nr kat 

58.5151.7 
szalki Petriego z 

wentylacją , sterylne , 
nr kat 51.0060.0S 

tworzywa z wacikiem , 
sterylne , nr kat 

54.1133.03S 
koszyczki do barwienia 
preparatów na 20 szt , 

nr kat 40.8021.1 
nierdzewnej do 

barwienia preparatów 
na 10 szt do 

zastosowania z 
pojemnikiem 

40.8020.6
pojemnik z pokrywką 
wykonany ze szkła do 
barwienia preparatów 
mikroskopowych do 

zastosowania z 
koszyczkiem nr kat 

40.8020.7 
pipetki Pasteura 10 ml 
, bez podziałki , nr kat 
76.2900.2 ,op/250 szt 



11 op 1

12 szt 500

13 szt 1

14 szt 1

15 szt 1

16 szt 1

17 szt 1
ogółem 

zadanie 3 Oferowany nr kat ilość

pipetki Pasterura z 
polietylenu , 

sterylizowane , nr kat 
76.1101.21S

tworzywa bez podłoza 
transpotowego , 

pakwoane 
indywidualnie , 
sterylne , nr kat 
54.11.33.03s 

sumator 
hematologiczny SH-

96/12 do krwi 
obwodowej , nr kat 

AO-HX.01001
pojemności 

nastawianej w zakresie 
0,5-10 ul , nr kat 

86.0010.1 
nastawnejw zakresie 

5-50 ul , nr kat 
86.0050.0

pipeta MLPette -V o 
poj. nastawianej w 

zkaresie 10-100 ul , nr 
kat 86.0101.0 

pipeta MLPette -V o 
poj. nastawianej w 

zkaresie 100-1000 ul , 
nr kat 86.1001.0

drobny sprzęt 
laboratoryjny jak w 
katalogu Bionovo lub 
równoważny jedn. miary

Cena 
jedn. 
Netto 

podatek 
VATw (%)

Cena 
jed.brutto

Wartość 
netto 



1 szt 1

2 szt 1

3 szt 4

4 op 1

5 op 1

6 op 3

7 op 1

8 szt 1
ogółem 

mieszadełko 
magnetyczne dł. 60 
mm , śr. 7 mm , nr kat 
6-2008
mieszadełko 
magnetyczne dł. 50 
mm , śr. 8 mm , nr kat 
6-2007
kompaktowa lampa 
stołowa wraz z 
apasową zarówką 
energoszczędną , nr 
kat 2-1718 
filoki Whetaon ze szkła 
przeźroczyste , nr kat 
9-0153 , op/200 szt 
korki do w/w fiolek , nr 
kat 9-0372 ,op/100 szt
szklane fiolki 
scyntylacyjne Whetaon 
20 ml , szkło 
borokrzemowe z 
zakrętkami 
polipropylenowymi o 
śr. 22 mm ,op/300 szt , 
nr kat 9-0620
statyw Whetaon z PP 
na 50 filoek 
scyntylacyjnych o śr. 
28 mm , nr kat 9-0456 
lampa światła zimengo 
, nr kat 3-1710 



zadanie 4 Oferowany nr kat ilość

1 szt 2
ogółem 

zadanie 5 Oferowany nr kat ilość

1 szt 1

2 szt 50

3 szt 1

4 szt 5

5 szt 6

6 szt 5

Drobny sprzęt 
laboratoryjny jak w 
katalogu 
Thermolabsystem lub 
rónoważny jedn. miary

Cena 
jedn. 
Netto 

podatek 
VATw (%)

Cena 
jed.brutto

Wartość 
netto 

statyw na pipety 
Finnpipette stand , nr 
kat Z368997

Drobny sprzęt 
laboratoryjny jak w 
katalogu Merck lub 
rónoważny jedn. miary

Cena 
jedn. 
Netto 

podatek 
VATw (%)

Cena 
jed.brutto

Wartość 
netto 

Tacka na narzędzia , 
wymiary 300/190mm , 
wys.20mm , nr kat 
LA2161611
butelki czworokątne z 
szeroką szyjką PP 1000 
ml , nr kat 215H7276
statyw na nczynia do 
wirówek , nr kat 
525F9134
18/8 , nr kat 
LA2311383 
mikroszpatułka , 
chrom-nikel-stal , nr 
kat LARSGA 533.005
plastikowa rączką 
ostro zakończona 
równa , nr kat 
LA6317162



7 szt 2

8 szt 2

ogółem 

zadanie 6 Oferowany nr kat ilość

1 szt 6
2 ogółem 

zadanie 7 Oferowany nr kat ilość
1 szt 1

zlewka szklana 3000 
ml ze szkła Duran , nr 
kat 213L1163
lejek szklany , nr kat 
221F1145

drobny sprzęt 
laboratoryjny jak w 
katalogu Sigma Aldrich 
lub równoważny jedn. miary

Cena 
jedn. 
Netto 

podatek 
VATw (%)

Cena 
jed.brutto

Wartość 
netto 

polipropylenowe 110 
ml , nr kat Z640948-
20EA

drobny sprzęt 
laboratoryjny jak w 
katalogu IBS Integra 
Biosciences lub 
równoważny jedn. miary

Cena 
jedn. 
Netto 

podatek 
VATw (%)

Cena 
jed.brutto

Wartość 
netto 

Flameboy 



2 szt 1
ogółem 

zadanie 8 Oferowany nr kat ilość

1 szt 20

2 szt 20

automatyczny palnik 
laboratoryjny , trzy 
tryby działania : 
zapalany przez czujnik 
reagujący na ruch 
przez nacisnięcie 
pedała , praca ciągła , 
model fireboy plus 

drobny sprzęt 
laboratoryjny jak w 
katalogu Brand lub 
równoważny jedn. miary

Cena 
jedn. 
Netto 

podatek 
VATw (%)

Cena 
jed.brutto

Wartość 
netto 

2 ml , forma trapezowa 
, korek szklany 
Blaubrand z jednej 
serii , świadectwo 
zgodności , nr kat 364 
13 
5 ml , forma 
trapezowa , korek 
szklany Blaubrand z 
jednej serii 
,świadcetwo zgodności 
, nr kat 364 14 



3 szt 4

4 op 5

5 szt 1

6 szt 1

7 szt 4

8 szt 1

9 op 1
ogółem 

zadanie 9 Oferowany nr kat ilość

1 szt 10

2 szt 10

stojak na worek na 
odpady z drutu 
stalowego 
powleczonego żywicą 
epoksydową , z 
gumowymi nóżkami , 
nr kat 7597 00
końcówkami z 
tworzywa odporna na 
sterylizację parową , 
nr kat 1128 10 
lampa bakteriobójcza 
NBV 2x30 P , Ultra Viol 
II Easy Calibration poj. 
1-10 ml , nr kat 
612C5518
II Easy Calibration  poj. 
5-50 ml , nr kat 
612C5520
dozownik dispensette 
III Varaibel poj. 10-100 
ml , nr kat 612C5537
pipeta Pasteura PE-LD 
, amx objętość 3 ml , 
op/5000 szt , nr kat 
7477 50

drobny sprzęt 
laboratoryjny jak w 
katalogu Poch lub 
równowazny jedn. miary

Cena 
jedn. 
Netto 

podatek 
VATw (%)

Cena 
jed.brutto

Wartość 
netto 

butelka na odczynniki 
ciemne szkło poj. 50 
ml , nr kat S20062017
korek na szlif , nr kat 
S27520317 



3 op 5

3 op 5
ogółem 

zadanie 10 Oferowany nr kat ilość

1 op 6

zadanie 11 Oferowany nr kat ilość

   probówka bez 
wywinięcia z dnem 
okrągłym , szkło simax 
, średnica zew. 20 mm 
, długość 180 mm , 
grubość ścian 1,2 mm , 
op/100 szt , nr kat S28 
000 048 
probówka bez 
wywinięcia z dnem 
okrągłym , szkło Simax 
, średnica zewnętzrna 
18 mm , długość 180 
mm , grubość ścianki 
1,2 mm , op/100 szt , 
nr kat S28 000 047 

drobny sprzęt 
laboratoryjny jak w 
katalogu Labart lub 
równoważny jedn. miary

Cena 
jedn. 
Netto 

podatek 
VATw (%)

Cena 
jed.brutto

Wartość 
netto 

nasadka aluminiowa 
Cap-o-test 16/17 mm , 
srebrna , op/100 szt , 
nr kat 0106-00145-1

dorbny sprzęt 
laboratoryjny jak w 
katalogu DeVille lub 
rónoważny jedn. miary

Cena 
jedn. 
Netto 

podatek 
VATw (%)

Cena 
jed.brutto

Wartość 
netto 



1 szt 4

2 szt 4

3 szt 2500

4 szt 2000

5 szt 4000

6 szt 1500

7 szt 1200

8 szt 1500
ogółem 

zadanie 12 Oferowany nr kat ilość

bez nóżek z druti ze 
stali nierdzewnej typ 
AISI 304 , na 50 
probówek o średnicy 
18 mm , nr kat S-
1000611
bez nóżek z druti ze 
stali nierdzewnej typ 
AISI 304 , na 100 
probówek o średnicy 
18 mm , nr kat S-
1000612
korki celulozowe 
steristoppers , nr kat 
H2011900
korki celulozowe 
steristoppers , nr kat 
H2012600
korki celulozowe 
steristoppers , nr kat 
H2012900
korki celulozowe 
steristoppers , nr kat 
H2013225
korki celulozowe 
steristoppers , nr kat 
H2013600
korki celulozowe 
steristoppers , nr kat 
H20145501

drobny sprzęt 
laboratoryjny jak w 
katalogu Eppendorf lub 
równoważny jedn. miary

Cena 
jedn. 
Netto 

podatek 
VATw (%)

Cena 
jed.brutto

Wartość 
netto 



1 szt 1

2 op 2

3 op 2
ogółem 

zadanie 13 Oferowany nr kat ilość

1 szt 5

2 szt 5

3 szt 2

4 op 1
ogółem 

zadanie 14 Oferowany nr kat ilość

pipeta automatyczna 
Eppendorf Research 
100-1000 ul , nr kat 
3111000.165
końcówki do pipet 
automatycznych 100-
1000 ul , nr kat 0030 
073 304 
końcówki do pipet PCR 
celean 0,1-10 ul , nr 
kat 0030 073 746 , 
2x(10x96) 

drobny sprzęt 
laboratoryjny jak w 
katalogu Bio-Rad lub 
równoważny jedn. miary

Cena 
jedn. 
Netto 

podatek 
VATw (%)

Cena 
jed.brutto

Wartość 
netto 

inner plate , 20 cm , 
cell , 20x02 , 2/PC , nr 
kat 165-1823
ounter Plate , 20 cm 
cell , 22,3x20 cm , 
2/pc , nr kat 165-1824
2-D Comb 1.0 mm , nr 
kat 165-1897
incubator tray Bio-Rad 
, nr kat 1654041

drobny sprzęt 
laboratoryjny jak w 
katalogu Roth lub 
równoważny jedn. miary

Cena 
jedn. 
Netto 

podatek 
VATw (%)

Cena 
jed.brutto

Wartość 
netto 



1 op 2

2 szt 1

3 szt 1

4 szt 1

5 szt 1

6 op 1

7 op 1

8 op 1

9 szt 2
10 szt 1
11 szt 1
12 szt 1
13 probówki nr kat K943.1 op 1
14 op 1

15 szt 1

16 szt 50

17 szt 50

18 szt 50

łyżeczki do próbek 
sterylne , nr kat 
X032.1 , op/100 szt 
pływaki okrągłe na 
probówki 1,5 ml , nr 
kat N.249.1 
pływaki okrągłe na 
probówki 1,5 ml , nr 
kat N.252.1
pływaki prostokątne na 
probówki 15 ml , nr kat 
P136.1 
pływaki prostokątne na 
probówki 15 ml , nr kat 
P138.1
statywy pływające , nr 
kat E732.2 
statywy pływające , nr 
kat E734.2
statywy pływające , nr 
kat P200.1
pręty obciążające , nr 
kat L087.1
6539.1 
6530.1 
Y769.1

AN76.1
dozownik do szkiełek 
mikroskopowych , nr 
kat 2298.1
szufelki plastikowe , nr 
kat 0574.1
szufelki plastikowe , nr 
kat 0575.1
szufelki plastikowe , nr 
kat 0576.1



19 op 1

20 szt 1
ogółem 

zadanie 15 Oferowany nr kat ilość

1 szt 1
ogółem 

zadanie 16 Oferowany nr kat ilość

1 szt 250
ogółem 

zadanie 17 Oferowany nr kat ilość

1 op 15
ogółem 

pudełko do 
przechowywania , nr 
kat C648.1 , op/5 szt
wytrzasarka do 
probówek lab dancer , 
nr kat AN62.1 

drobny sprzet 
laboratoryjny jak w 
katalogu  BioMerieux 
lub równoważny jedn. miary

Cena 
jedn. 
Netto 

podatek 
VATw (%)

Cena 
jed.brutto

Wartość 
netto 

streamer cartridge , nr 
kat 98214 

drobny sprzęt 
laboratoryjny jak w 
kaatlogu Copan lub 
równoważny jedn. miary

Cena 
jedn. 
Netto 

podatek 
VATw (%)

Cena 
jed.brutto

Wartość 
netto 

uniwersalnym 
podłożem 
transportowym UTM 
RT , nr kat 328C 

drobny sprzęt 
laboratoryjny jak w 
kaatlogu VWR lub 
równoważny jedn. miary

Cena 
jedn. 
Netto 

podatek 
VATw (%)

Cena 
jed.brutto

Wartość 
netto 

szkiełka mikroskopowe 
Supperfrost plus , 
75x25 mm , nr kat 
631-0448, op/72 szt 



zadanie 18 Oferowany nr kat ilość

1 szt 4

2 szt 4

3 op 10
ogółem 

zadanie 19 Oferowany nr kat ilość

1 szt 100
ogółem 

drobny sprzęt 
laboratoryjny jak w 
kaatlogu Mar-four lub 
równoważny jedn. miary

Cena 
jedn. 
Netto 

podatek 
VATw (%)

Cena 
jed.brutto

Wartość 
netto 

tacka PS do transportu 
20 szkiełek nr kat 
MI.03.00733
teczka tekturowa 
zamykana na 20 
szkiełek , nr kat HE. 
2700/20 
szkiełka nakrywkowe 
24x24 , nr kat 
LI.15.01654op/100 szt 

drobny sprzęt 
laboratoryjny jak w 
katalogu Sartorius lub 
równoważny jedn. miary

Cena 
jedn. 
Netto 

podatek 
VATw (%)

Cena 
jed.brutto

Wartość 
netto 

filtry strzykawkowe 
sterylne , pakowane 
pojedynczo , wielkość 
0,2 um , nr kat 9.049 
118 



Wartość 
brutto 

Wartość 
brutto 





Wartość 
brutto 





Wartość 
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Wartość 
brutto 



Wartość 
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Wartość 
brutto 



Wartość 
brutto 



Wartość 
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Wartość 
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Wartość 
brutto 



Wartość 
brutto 



Wartość 
brutto 

Wartość 
brutto 





Wartość 
brutto 

Wartość 
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Wartość 
brutto 



Wartość 
brutto 

Wartość 
brutto 


	Arkusz1

