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Dział Zamówień Publicznych 

 
Nr  sprawy AZP-240/PN-p30/083/2017      Załącznik nr 1 do SIWZ po modyfikacji z dn. 22.12.2017r. 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYCENĄ 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 209 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn.: Dostawa akcesoriów laboratoryjnych do chromatografii na podstawie umowy katalogowej dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

Produkty według katalogu Agilent. Zamawiający nie dopuszcza możliwości oferowania rozwiązań równoważnych w zakresie specjalistycznych akcesoriów laboratoryjnych ponieważ służą one do 

realizacji działalności naukowo-badawczej. Zamawiający określił w załączniku nr 1 do SIWZ wykaz akcesoriów przez podanie nazw własnych produktów oraz numerów katalogowych producenta, 

będących przedmiotem zamówienia. Zamawiający nie może nabyć produktów równoważnych, gdyż wszelkie różnice pomiędzy zamawianymi a równoważnymi produktami są dla Zamawiającego nie do 

przyjęcia. Niżej wymienione akcesoria są kompatybilne ze specjalistycznymi urządzeniami badawczymi na których jest prowadzona działalność naukowo-badawcza. 

Lp. 

         

Nazwa    produktu 

         

Nr katalogowy 

Agilent  

Ilość 

 

Nazwa     oferowanego produktu, 

nazwa producenta, numer katalogowy
1
 

Cena jednostkowa 

brutto za 

opakowanie/butelkę 

Wartość brutto 

         

1    2 3 4 5 6 7 

1.  

Kolumna chromatograficzna 

Eclipse Plus 

C18,2.1x100mm,1.8um,600bar 

numer katalogowy: 

959764-902 
1 opak        

2.  

Przed kolumna chromatograficzna 

Eclipse Plus C18 

Grd,2.1x12.5mm,5um,4pk 

numer katalogowy: 

821125-936 
1 opak    

3.  Solvent bottle amber, 1000ml 
numer katalogowy: 

9301-6526 
5 butelek    

4.  Solvent bottle clear, 1000ml 
numer katalogowy: 

9301-6524 
7 butelek    
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5.  

Zestaw PREMIUM | Fiolki 

chromatograficzne 2ml szklane, 

zakręcane, przezroczyste z 

ceramiczną skalą oraz nakrętki PP 

niebieskie z septą PTFE biały/Silikon 

czerwony, 1000sztuk 

numer katalogowy: 

8989 
1 opak    

6.  

Zestaw PREMIUM | Fiolki 

chromatograficzne 2ml szklane, 

zakręcane, bursztynowe z 

ceramiczną skalą i polem do opisu 

oraz nakrętki PP niebieskie z septą 

PTFE biały/Silikon czerwony, 

1000sztuk 

numer katalogowy: 

7979 
1 opak    

7.  
Dispersive SPE 2ml, High Pigment, 

EN 

numer katalogowy: 

5982-5321 
1 opak    

8.  QuEChERS Extract Tubes, EN Method 
numer katalogowy: 

5982-6650 
1 opak    

 
 
 

RAZEM 
 

 
1
 Wykonawca jest zobowiązany do wpisania nazwy produktu oraz określenia producenta. Zaoferowane  produkty mają  bezwzględnie spełniać  wymagania Zamawiającego. 

 

                                                                                                                                                

.................................... dnia  ..........................  
                                           ...................................................................... 

                           Podpis i pieczęć osoby/osób  
                                                                                                                                                     upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 

 


