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ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z prowadzonym postępowaniem proszę o złożenie oferty na
podłoża i krążki mikrobiologiczne do diagnostyki in vitro
w następujących ilościach:
PAKIET I. Podłoża agarowe na płytkach o średnicy 90 mm:
1.Mueller-Hinton II z 5% krwi końskiej - 350 szt.
2.Mueller-Hinton II z 5% krwi baraniej – 50 szt.
3.Mueller-Hinton II
– 2000 szt.
4.Mannitol Salt (Chapman)
- 1200 szt.
5.Sabouraud Dextrose ( bez antybiotyków) – 1200 szt.
6.Chocolade z Biovitexem
- 1400 szt.
7.Mac Conkey z fioletemkrystalicznym - 1600 szt.
8.Columbia z 5% krwi baraniej
- 2500 szt.
9.ENDO
- 200 szt.
10.Salmonella-Shigella ( „SS”)
- 100 szt.
11.Chromagar Candida ( różnicujące co najmniej 3 gatunki grzybów) - 100 szt.
12.Chromagar Strept B
- 300 szt.
13.Chromagar MRSA
- 40 szt.
14.Chromagar ESBL
- 40 szt.
15.Podłoże agarowe do wykrywania szczepów produkujących karbapenemazy - 100
szt.
16.Chromagar do różnicowania Enterobacteriaceae ( co najmniej 3 gatunki) -200 szt.
17.Chromagar do różnicowania S. aureus - 40 szt.
18.TEST ROTA-ADENO do wykrywania wirusów w kale, op. po 20 kasetek – 10 szt.
Podłoża muszą być zgodne z zaleceniami EUCAST i CLSI, posiadać certyfikty jakości i
metodykę.
PAKIET II. Podłoża w probówkach, butelkach i na płytkach:
1. Podłoże bulionowe z malonianem sodu: - probówki małe – 1500 szt.
2. Podłoże agarowe z fenyloalaniną: - probówki małe – 200 szt.
3. Podłoże woda peptonowa z tryptofanem do wyk.indolu : - probówki małe – 2500 szt.
4. Podłoże Christensena H-M :- probówki małe – 1500 szt.
5. Podłoże bulionowe z 10% laktozą: - probówki małe – 1500 szt.
6. Podłoże agarowe Kliglera:- probówki małe – 1500 szt.

7.
8.
9.
10.

Podłoże agarowe do oznaczania ruchu:- probówki małe – 300 szt.
Podłoże z seleninem sodu na kał SF:- probówki małe – 300 szt.
Płyn konserwujący do kału, butelki 100 ml lub 200 ml – 800 ml.
Podłoże Falkowa z lizyną:- probówki małe – 300 probówek
- kontrola do lizyny – 300 probówek
11. Podłoże woda peptonowa z mannitolem:- probówki małe – 200 szt.
12. Podłoże bulion tryptozowo-sojowy do kontroli sterylizacji:- probówki – 800 szt.
13. Podłoże agarowe Simonsa: - probówki małe – skosy – 1000 szt.
14. EDTA 0,5 M do wykrywania MBL, op. 2 ml – 5 szt.
15. Kwas fenyloboronowy do wykrywania KPC, op. 2 ml – 5 szt.
16. Sól fizjologiczna 0,85 %, probówki lub ampułki 3-5 ml – 1500 szt.

Preferowanym opakowaniem są probówki z tworzywa sztucznego o średnicy do 13
mm i wysokości do 110 mm.
W przypadku poz.nr 3 – probówki z wodą peptonową z tryptofanem( ok. 1500 szt.)
muszą być odporne na działanie wysokiej temperatury (gotowanie, 90-100 °C)!
17.Podłoże Chromagar do różnicowania Salmonella na płytkach o śr. 90 mm – 50szt
18.Podłoże Chromagar Candida ( różnicujące co najmniej 3 gatunki grzybów) -100 płytek
19. Podłoże Chromagar do wykrywania karbapenemaz produkowanych przez pałeczki
Gr- (Enterobacteriaceae i pałeczki niefermentujące)- 100 płytek
Podłoża muszą być zgodne z zaleceniami EUCAST i CLSI, z certyfikatami jakości i
metodyką.
PAKIET III. Krążki, paski, testy do różnicowania:
1. Krążki do różnicowania Haemophilus :
- z czynnikiem X , op. po 50 krążków – 4 szt.
- z czynnikiem V, op. po 50 krążków - 4 szt.
- z czynnikiem XV, op. po 50 krążków – 4 szt.
2. Krążki z Optochiną do pneumokoków, op. po 50
krążków – 5 szt.
3. Krążki z Bacytracyną do paciorkowców
Beta-hemolizujących, op. po 50 krążków – 3 szt.
4. Paski do enterokoków PYR, op. po 50 pasków – 5 szt.
5. Odczynik do PYR – 2 komplety.
6. Paski do wykrywania betalaktamazy wytwarzanej
przez pałeczki Haemophilus (z Cefinazą), op. po 50 – 4 szt.
7. Test do różnicowania paciorkowców z gr. A, B, C, G,
op. po 2 ml każda grupa – 5 op. ( lub inna liczba
opakowań w zależności od objętości odczynników).
Asortyment musi być zgodny z zaleceniami EUCAST i CLSI, z certyfikatami jakości i metodyką.

Wymagania dot. przedmiotu zamówienia: dopuszczamy złożenia oferty częściowej,
dostawa na koszt i ryzyko wykonawcy.

Podstawą wyboru oferty będą następujące kryteria:

KRYTERIUM

Maksymalna
ilość punktów

CENA brutto za całość
TERMIN WYKONANIA
OKRES WAŻNOŚCI

Ofertę proszę sporządzić na załączonym formularzu i przekazać ją w formie:
1.pocztowej na adres zamawiającego lub
2.elektronicznej na adres zp1@spzozsokolow.pl lub zp@spzozsokolow.pl lub
3.faksowej – nr faksu (25) 787 60 83
terminie do dnia 05.05.2017r. do godz. 12.00
Osoba do kontaktu: Kierownik Pracowni Bakteriologii mgr Bożena Niemińska Gromada
Tel.25 / 781-72-74 lub 73

...............................dnia…................ r.
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
(Nazwa i adres wykonawcy)
Wpisany do……………………………………… (KRS / EDG) w …………………………..
pod numerem……………………………………………………………………………………

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sokołowie Podlaskim
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

FORMULARZ OFERTOWY
Odpowiadając na przekazane zaproszenie do złożenia oferty na odczynniki i podłoża
mikrobiologiczne oferuję wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
……………………………………
…………
………………………………………………
………
CENA OFERTY BRUTTO
(łącznie z kosztami transportu) za całość
przedmiotu zamówienia
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
OKRES WAŻNOŚCI

Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia.
........................................................
pieczęć i podpis osoby upoważnionej

