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       Dostawa odczynników do oznaczania przeciwciał anty -HLA u pacjentó w zakwalifikowanych do przeszczepu nerki                                                                                     
- Program zakontraktowany przez Ministerstwo Zdrowi a 

 

Termin realizacji 12 miesięcy  
 

Lp. Rodzaj oznaczenia Numer 
katalogowy 

Nazwa 
produktu 

ilość testów 
w 

opakowaniu 

Ilość 
opakowań 

Cena  
jedn. netto 

Wartość netto                           
6 x 7 

VAT  
w % 

Cena  
jedn. 
brutto 

Wartość brutto   
(Wartość netto                           
+ podatek VAT) 

-1- -2- -3- -4- -5- -6 -7 -8 -9 -10 -11 

1 

Przesiewowy test anty-HLA z 
rozróżnieniem klasy I, II oraz 
anty-MIC w pojedynczym 
badaniu 

……………………..  ………………….  100 testów 8   8   

2 

Test wysokiej rozdzielczości SA 
dla anty-HLA klasy I 
umożliwiający identyfikację 
swoistości przeciwciał 

……………………..  ………………….  25 testów 14   8   

3 

Test wysokiej rozdzielczości SA 
dla anty-HLA klasy II 
umożliwiający identyfikację 
swoistości przeciwciał 

……………………..  ………………….  25 testów 12   8   

4 

PE koniugowana z 
przeciwciałem anty-ludzkim IgM 
kompatybilna do zastosowania z 
pozostałymi odczynnikami 

……………………..  ………………….  
1000 

testów 1   
23   
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5 

PE koniugowana z 
przeciwciałem anty-ludzkim IgG 
kompatybilna do zastosowania z 
pozostałymi odczynnikami 

……………………..  ………………….  
1000 

testów 2   8   

6 Kontolna pozytywna kuleczka 
IgM 

……………………..  ………………….  
25 

testów   1   23   

7 
Surowica NC dla wymienionych 
testów (każdorazowo z daną 
partią badań)* 

……………………..  ………………….  
20 

oznaczeń 2   8   

8 Kalibratory xponent ……………………..  ………………….  
25 

oznaczeń 1   8   

9 Kontrole xponent ……………………..  ………………….  
25 

oznaczeń 1   8   

10 Odczynniki do redukcji 
wysokiego tła 

……………………..  ………………….  
25 

oznaczeń 1   8   

11 Płyn osłonowy ……………………..  ………………….  20 litrów 2   
8   

12 Folia do ELISA 96-dołkowa ……………………..  ………………….  100 sztuk 1   23   

        
   

RAZEM:  X X  

Wymagania do przedmiotu zamówienia 

Liczba surowic: przesiew - 600; I-klasa anty-HLA SI NGLE - 272; II klasa anty-HLA SINGLE - 220 Ł ączna liczba surowic: 1092 
Wymogiem Zamawiaj ącego jest zło żenie w pozycjach 1-3,5,7-11 oferty na wyroby medycz ne posiadaj ące certyfikat CE-IVD 
Wymogiem Zamawiającego jest złożenie w poz. 4,6, 12 oferty na materiały eksploatacyjne nie będące wyrobami medycznymi. 

Oświadczamy, że zaoferowane przez naszą firmę wyroby spełniają wszystkie wymagania określone powyżej oraz w SIWZ. 
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