
Nr sprawy ZPU 24/2018                
________________________________________________________________________________________________ 

OFERTA CENOWA 

Zamawiający : Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu. 

Ofertę  składa: 

Nazwa i adres wykonawcy : _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 (adres) 

Tel/fax__________________________________  e-mail _______________________________________________ 

 

REGON______________________________                               NIP ___________________________________ 

 

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zamówienia na wykonywanie 

badań dla 24 000 próbek donacji w celu wykrycia obecności RNA HAV i DNA B19 metodami NAT 
niniejszym składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zaproszeniem: 

 

Cena jednostkowa badania 1 próbki wynosi brutto: ________________PLN  

Cena za realizację całości zamówienia (wykonywanie badań dla 24 000 próbek) wynosi brutto: 

____________________________PLN, słownie cena brutto: ______________________________ 

___________________________________________w tym podatek VAT ________________PLN 

 
1) Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2018 r. 

2) Materiał do badania - 24 000  próbek krwi w probówkach na EDTA/żel separujący do badań metodami 

NAT. 

3) Próbki będą transportowane do Wykonawcy na koszt i ryzyko Zamawiającego w stanie zamrożenia - 

temperatura równa lub poniżej minus 20°C z monitoringiem temperatury transportu. 

4) Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego w terminie minimum 14 dni przed 

wysłaniem próbek na badania o dokładnej dacie dostarczenia próbek do badań. 

5) Próbki będą dostarczone do Wykonawcy w dni robocze (poniedziałek – piątek) po uprzednim ustaleniu 

terminu z Wykonawcą. 

6) Badania będą wykonywane bezpośrednio po dostarczeniu próbek. 

7) Próbki po wykonaniu badań zostaną zutylizowane przez Wykonawcę. 

8) Wyniki końcowe badań dostępne będą najpóźniej w piątym dniu roboczym od dostarczenia próbek. 

9) Wyniki badań będą wysyłane do Zamawiającego w wersji elektronicznej na podany adres e-mailowy 

wirusologia@rckik-opole.com.pl, niezwłocznie po wykonaniu badań a następnie drogą pocztową. 

10) Plik z wynikami będzie kompatybilny z programem IBS firmy Ebikom. 

11) Czułość metod dla testów RNA HAV i DNA Parwowirusa B19 jest zgodna z przepisami 

międzynarodowymi i umową zawartą z frakcjonatorem osocza.  

12) Wielkość pul nie większa niż 96 donacji dla testów RNA HAV i DNA Parwowirusa B19. 

13) Laboratorium posiada pozytywny wynik audytu dokonanego przez frakcjonatora osocza CSL Plasma 

GmbH Niemcy. 

Miejscowość i data: ____________________ 

 

 

 

.…………………………………………………… 
podpisy  i pieczęcie  osób  upoważnionych  do reprezentowania firmy 


