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Nr sprawy 12/SK/NL/2014                                                                         Załącznik nr 9 do SIWZ 

 

 

 

CZĘŚĆ VI -  SZKŁO LABORATORYJNE 

 

 

 

GRUPA I 

SZKŁO MIAROWE KLASY A 
 

         

L.p. Nazwa 
Ilość 

 

Cena 

jednostkowa 

netto 

[zł] 

Wartość 

netto 

[zł] 

VAT 
Wartość 

brutto 

Nazwa 

producenta/nr 

katalogowy 

1.  Cylinder miarowy wysoki, 

poj. 25 ml szkło Brand lub 

Duran, skala niebieska, klasa 

A, z certyfikatem serii 

producenta 

5 szt.   

   

2.  Cylinder miarowy wysoki, 

poj. 50 ml , szkło Brand lub 

Duran, skala niebieska, klasa 

A,  z certyfikatem serii 

producenta 

20 szt.   

   

3.  Cylinder miarowy wysoki, 

poj. 1000 ml ,szkło Brand lub 

Duran, skala niebieska, klasa 

A,  z certyfikatem serii 

producenta 

2 szt.   

   

4.  Cylinder miarowy wysoki, 

poj. 500 ml szkło Brand lub 

Duran, skala niebieska, klasa 

A, z certyfikatem serii 

producenta 

2 szt.   

   

5.  Cylinder miarowy wysoki, 

poj. 250 ml szkło Brand lub 

Duran, skala niebieska, klasa 

A, z certyfikatem serii 

producenta 

5 szt.   

   

6.  Cylinder miarowy wysoki, 

poj. 100 ml szkło Brand lub 

Duran, skala niebieska, klasa 

A, z certyfikatem serii 

producenta 

10 szt.   

   

7.  Kolba miarowa szlif                     

z korkiem z PP, poj. 50 ml, 

szkło Brand lub Duran,  szkło 

jasne, skala niebieska,  klasy 

A, z certyfikatem serii 

producenta 

20 szt.   

   

8.  Kolba miarowa szlif                      

z korkiem z PP, poj. 100 ml, 

szkło Brand lub Duran,  szkło 

jasne, skala niebieska,  klasy 

A, z certyfikatem serii 

producenta 

20 szt.   
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9.  Kolba miarowa szlif                    

z korkiem z PP, poj. 200 ml, 

szkło Brand lub Duran,  szkło 

jasne, skala niebieska,  klasy 

A, z certyfikatem serii 

producenta 

4szt.   

   

10.  Kolba miarowa szlif                    

z korkiem z PP, poj. 250 ml, 

szkło Brand lub Duran,  szkło 

jasne, skala niebieska,  klasy 

A, z certyfikatem serii 

producenta 

2 szt.   

   

11.  Kolba miarowa szlif              

z korkiem z PP, poj. 1000 ml, 

szkło Brand lub Duran,  szkło 

jasne, skala niebieska,  klasy 

A, z certyfikatem serii 

producenta 

12 szt.   

   

12.  Kolba miarowa szlif                        

z korkiem z PP, poj. 500 ml, 

szkło Brand lub Duran,  szkło 

jasne, skala niebieska,  klasy 

A, z certyfikatem serii 

producenta 

8 szt.   

   

13.  Pipety wielomiarowe ze szkła 

sodowo-wapniowego, poj. 1 

ml ,klasa AS, skala niebieska, 

skalowane na wypływ 

częściowy, zero u góry, 

certyfikat serii producenta 

5 szt.   

   

14.  Pipety wielomiarowe ze szkła 

sodowo-wapniowego, poj. 2 

ml klasa AS, skala niebieska, 

skalowane na wypływ 

częściowy, zero u góry, 

certyfikat serii producenta 

10 szt.   

   

15. . Pipety wielomiarowe ze szkła 

sodowo-wapniowego, poj. 5 

ml klasa AS, skala niebieska, 

skalowane na wypływ 

częściowy, zero u góry, 

certyfikat serii producenta 

10 szt.   

   

16.  Pipety wielomiarowe ze szkła 

sodowo-wapniowego, poj. 10 

ml klasa AS, skala niebieska, 

skalowane na wypływ 

częściowy, zero u góry, 

certyfikat serii producenta 

15 szt.   

   

17.  Pipety wielomiarowe ze szkła 

sodowo-wapniowego, poj. 25 

ml klasa AS, skala niebieska, 

skalowane na wypływ 

częściowy, zero u góry, 

certyfikat serii producenta 

5 szt.   

   

18.  Pipety jednomiarowe poj. 10 

ml klasa AS, skala niebieska, 
1 szt.   
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certyfikat serii producenta 

19.  Pipety jednomiarowe poj. 20 

ml klasa AS, skala niebieska, 

certyfikat serii producenta 
1 szt.   

   

20.  Pipety jednomiarowe poj. 50 

ml klasa AS, skala niebieska, 

certyfikat serii producenta 
1 szt.   

   

21.  Pipety Pasteura, jednorazowe 

z PE                     poj. 3,5 ml 1 opak.   
   

 

Uwagi 

Warunki, które powinien spełniać wykonawca ubiegający się o zamówienie: 

 
Wystawiony przez producenta dla każdej serii certyfikat  serii w ,którym podana będzie 

wartość odchylenia standardowego i średniej wartości mierzonej. 

Szkło pomiarowe klasy A  i As z naniesionym przez producenta na każdym naczynku 

numerem serii.  

 

 

GRUPA II 

SZKŁO POMOCNICZE 

 

 

 

22.  Bagietka szklana o dł. 300 

mm, średnicy 6 mm 
20 szt.   

   

23.  Zlewka niska z wylewem poj. 

100 ml  

CHEMIX 
5 szt.   

   

24.  Zlewka niska z wylewem poj. 

250 ml LABGLASS 
30 szt.   

   

25. . Zlewka niska z wylewem poj. 

400 ml LABGLASS 
7 szt.   

   

26. . Zlewka niska z wylewem poj. 

600 ml CHEMIX 
5 szt.   

   

27. . Zlewka niska z wylewem poj. 

800 ml LABGLASS 
3 szt.   

   

28.  Zlewka niska z wylewem poj. 

2000 ml LABGLASS 
2 szt.   

   

29.  Zlewka wysoka z wylewem 

poj. 50 ml  CHEMIX 
22 szt.   

   

30.  Zlewka wysoka z wylewem 

poj. 100 ml  
20szt.   

   

31.  Zlewka wysoka z wylewem 

poj. 250 ml 
25szt   

   

32.  Zlewka szklana wysoka         

poj. 600 ml 
10 szt.   

   

33.  Zlewka szklana wysoka         

poj. 1000 ml 
5 szt.   

   

34.  Zlewka z wylewem  z 

tworzywa pp  poj. 100 ml 

CHEMIX 
10 szt.   

   

35.  Kolba erlenmeyera z wąską 

szyjką z wywinięciem poj. 

300 ml, w op.10 sztuk 

BIONOVO 

2 op.   

   

36.  Kolba erlenmeyera z wąską 

szyjką poj. 500 ml , 10 sztuk 
1 op.      
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w op. BIONOVO 

37.  Kolba erlenmeyera z szeroką 

szyjką poj. 300 ml, CHEMIX 
16 szt. 

 
     

38.  Kolba erlenmeyera z wąską 

szyjką poj. 1000 ml 

CHEMIX 
2 szt.      

39.  Lejek zwykły średnica 60 

mm  
5 szt.      

40.  Lejek zwykły średnica 100 

mm  
2 szt.      

41.  Butelki stożkowe z hdpe z 

szeroką szyjąz nakrętką, poj. 

250 ml. 

CHEMIX 

10 szt.      

42.  Butelki stożkowe z PP z 

wąską szyjką z nakrętką, poj. 

1000 ml. 

BIONOVO 

7 szt.      

43.  Butelki stożkowe z PP z 

szeroką szyjką z nakrętką, 

poj. 1000 ml. 

BIONOVO 

5 szt      

44.  Butelka na odczynniki   z 

szeroką szyjką poj. 100 ml, 

średnica 51,5 mm, wysokość 

95 mm, szlif 29/22 z korkiem 

szklanym 

15szt.      

45.  Butelka kwadratowa                      

z HDPE z szeroką szyjką,                    

z jednorazową plombą                  

i z nakrętką poj. 2500 ml 

wymiary podstawy 122/122, 

wysokość 260 mm, gwint 

GL-80 

4 szt.      

46.  Butelka kwadratowa                      

z HDPE z szeroką szyjką,                    

z jednorazową plombą                  

i z nakrętką poj. 1500 ml 

wymiary podstawy 108/108,                                                                                                   

wysokość 209 mm, gwint 

GL-80 

4 szt.      

47.  Butelka kwadratowa                      

z HDPE z szeroką szyjką,                    

z jednorazową plombą                  

i z nakrętką poj. 1000 ml 

wymiary podstawy 85/85                                                                                          

wysokość 214 mm, gwint 

GL-54 

10 szt.      

48.  Butelka kwadratowa                      

z HDPE z szeroką szyjką,                    

z jednorazową plombą                  

i z nakrętką poj. 500 ml 

wymiary podstawy 75/75                                                                                                   

wysokość 162 mm, gwint 

GL-54 

10 szt.      

49.  Butla Woulfa z trzema 

szyjkami ze szlifem poj. 500 
1 szt.      
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ml, średnica 95 mm, 

wysokość 145 mm, szlif 

19/26, szlif 2 19/26 

50.  Butla na odczynniki szeroka 

szyjka korek na szlif brązowa 

poj. 500 ml     CHEMIX                                         
3 szt.      

51.  Butelka na odczynniki wąska 

szyjka korek na szlif brązowa 

poj. 250 ml CHEMIX 
5 szt.      

52. . Butelka szklana z jasnego 

szkła z szeroką szyją poj. 250 

ml. (z korkiem na szlif) 

CHEMIX 

30 szt      

53.  Butelka szklana z jasnego 

szkła z szeroką szyją poj. 500 

ml. .(z korkiem na szlif) 

CHEMIX 

15 szt.      

54.  Butelka szklana z jasnego 

szkła z wąską szyją poj. 250 

ml. .(z korkiem na szlif) 

CHEMIX 

10 szt.      

55.  Parownica porcelanowa z 

wylewem obj. 75 ml, 

BIONOVO S-1515 10 szt.      

56.  Parownica kwarcowa 

płaskodenna z wylewem poj. 

80 ml, średnica 75 mm, 

wysokość 42 mm 

25szt.      

57.  Parownica porcelanowa 

okrągłodenna poj. 140 ml, 

średnica 94 mm, wysokość 

42 mm 

25 szt.      

58.  Statyw na cylindry Nesslera 

10 otworów, średnica otworu 

34 mm, PCV, przeźroczysty 8 szt.      

59.  Naczyńko wagowe szklane 

niskie poj. 11 ml, średnica 34 

mm, wysokość 30 mm, szlif 

29/12 

16 szt.      

60.  Kuweta 

spektrofotometryczna 10 mm  
2 szt.      

61.  Kuweta 

spektrofotometryczna 50 mm  
2 szt.      

62.  Łyżeczko-szpatułka 

porcelanowa dł. 120 cm 

BIONOVO 
6szt.      

63.  Łyżeczko-szpatułka 

porcelanowa dł. 160 cm 
4szt.      

64.  Łyżka porcelanowa 200 mm 2 szt.      

65.  Probówka durhama śr. 3-4 x 

30 mm  CHEMIX 
50 szt.      

66.  Szalka petriego ANUMBRA 

60/15 Chemix 
20 szt.      
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Kod produktu 632492003060 

67.  Szalka petriego ANUMBRA 

100/15 Chemix 

Kod produktu 632492003100 
35 szt.   

   

68.  Probówka 11x100 mm 

Chemix 

Kod produktu 11/100 
20 szt.   

   

69.  Probówka13/14x140  

Chemix 

Kod produktu 13-14/140 
30 szt.   

   

70.  Probówka 15-16x160mm  20 szt.      

71.  Statyw na probówki 

BIONOVO nr art. B-7316 śr. 

otw. 22 mm 

 

2 szt   

   

72.  Statyw na probówki 

BIONOVO nr art. B-7315 śr. 

otw. 19mm 

 

2szt.   

   

73.  Statyw na probówki 

BIONOVO nr art. B-7314 śr. 

otw. 12mm 

 

2szt.   

   

74.  Statyw do kuwet firmy 

BRAND z PP na 16 kuwet 

10mm 
1szt.   

   

75.  Zestaw  szczotek 

laboratoryjnych- 10 sztuk w 

zestawie 
20szt   

   

76.  Mieszadełka magnetyczne 

PTFE 7x20mm lub 

6x20mm(Øxdł)  
15szt.   

   

   RAZEM     

 

 

 
Uwaga: w pozycji razem należy wpisać sumę wszystkich wartości składających się na pierwszą część 

zamówienia i przenieść wartości netto, VAT, brutto do odpowiednich rubryk formularza ofertowego. 

 

 

 

 

 

 

………………………………..                                                 ………………………………….. 
        (miejscowość, data)                                                                                                       (podpis i pieczęć osoby/osób   

                                                                                                                         upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 

 


