
 
 
 

Projekt badawczy finansowany w ramach konkursu "SONATA 13", pt.:  "Wpływ wybranych nanocząstek na właściwości sprężyste komórek śródbłonka oceniany z wykorzystaniem mikroskopii sił atomowych" 

Strona 1 z 6 
 

ZAŁĄCZNIK  NR 1A.1 DO SIWZ                                                                                 

…………………………………. 
            Pieczęć nagłówkowa 

                                                                                                                                                                                                                 

Data……….…………..     

 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ARKUSZ KALKULACYJNY OKREŚLAJĄCY CENĘ OFERTY 
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1 

Zestaw uzupełniający do hodowli komórek 
śródbłonka linii HUVEC z czynnikami wzrostu 
(Endothelial Cell Growth Kit-VEGF), który po 
dodaniu do medium podstawowego tworzy 
kompletne medium do hodowli komórowej. 
Końcowe stężenia wszystkich składników 
zestawu w medium kompletnym do hodowli 
komórkowej są następujące: rh VEGF: 5 ng/mL, 
rh EGF: 5 ng/mL, rh FGF basic: 5 ng/mL, rh IGF-
1: 15 ng/mL, L-glutamina: 10 mM, Siarczan 
heparyny: 0.75 Jednostek/mL, Hydrokortyzon: 
1 µg/mL, Kwas askorbinowy: 50 µg/mL, 
Surowicza albumina wołowa: 2%. Data 
ważności medium oraz zestawu suplementów 
nie może być krótsza niż 6 miesięcy od dnia 
dostawy 

 
 

zestaw 
 

4                              
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Sterylna pożywka do hodowli linii komórek 
śródbłonka HUVEC bez czerwieni fenolowej 
(Vascular Cell Basal Medium). Pożywka jest 
dedykowana do hodowli komórek śródbłonka 
pozyskanych z żyły pępowinowej, komórek 
śródbłonka aorty i mięśni gładkich aorty i nie 
zawiera surowiczej albuminy wołowej. pH 
medium 7.8±0.3. Posiada certyfikat badania 
potwierdzający, że medium jest wolne od 
bakterii, grzybów i drozdży.  Data ważności 
medium oraz zestawu suplementów nie może 
być krótsza niż 6 miesięcy od dnia dostawy. 
Jedno opakowanie zawiera 475ml pożywki 
 
 

 opak. 4     

3 

 
 
Sterylna pożywka do hodowli komórek 
EA.hy926 typu DMEM z pirogronianem sodu, L-
glutaminą, glukozą 4.5 g/l, z wodorowęglanem 
sodu, sterylna i filtrowana (DMEM High Glucose 
w/ L-Glutamine w/ Sodium Pyruvate). Data 
ważności medium nie może być krótsza niż 6 
miesięcy od dnia dostawy. Jedno opakowanie 
zawiera 500 ml pożywki 
 
 

 opak. 4     
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Sterylny bufor Hanks’a (HBSS) bez jonów 
wapnia, magnezu i czerwieni fenolowej. Zakres 
pH roztworu: 6.7 - 7.8.  Minimalna data 
ważności od daty dostawy to 30 miesięcy. 
Butelka zawiera min. 500ml 
 

 opak. 4     

5 

 
Roztwór 0.4% błękitu trypanowego  do 
barwienia komórek w celu oceny ich 
żywotności.  Minimalna data ważności od daty 
dostawy to 30 miesięcy. Butelka zawiera 100 ml 
roztworu 
 

 opak. 1     

6 

Linia komórkowa śródbłonka ludzkiego 
pozyskana z żyły pępowinowej HUVEC (Primary 
Umbilical Vein Endothelial Cells; Normal, 
Human (HUVEC)). Jedna ampułka zawiera co 
najmniej 5 x 105  żywych komórek w pasażu nie 
wyższym niż 2. Zdolność so przeżycia po 
rozmrożeniu z kriokonserwacji ≥70%. Zdolność 
podwojenia populacji ≥ 15 w pełnej pożywce 
wzrostowej. Każda seria komórek powinna 
posiadać certyfikat potwierdzający, że komórki 
są wolne od mykoplazmy,bakterii, drożdży, 
wirusów HIV-1, zapalenia wątroby typu B i typu 
C. Opakowanie 1 ml 

 opak. 1     
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Trypsyna-EDTA dla komórek pierwotnych, 
adherentnych (Trypsin-EDTA for Primary Cells) 
jest preparatem sterylnym o niskim stężeniu 
(0,05% trypsyny i 0,02% EDTA w soli 
fizjologicznej buforowanej fosforanem bez 
jonów wapnia i magnezu) trypsyny trzustkowej 
i EDTA z trzustki. Produkt nie zawiera czerwieni 
fenolowej. pH roztworu: 7.6±0.4. Posiada 
certyfikat badania potwierdzający, że medium 
jest wolne od bakterii, grzybów i drozdży. Data 
ważności nie może być krótsza niż 18 miesięcy 
od dnia dostawy. Jedno opakowanie zawiera 
100 ml 
 
 

 opak. 2     

8 

Roztwór neutralizujący trypsynę-EDTA 
(Trypsin Neutralizing Solution). Zawiera 5% 
surowiczej albuminy wołowej w buforze 
fosforanowym bez jonów wapnia i magnezu.pH 
roztworu: 7.5±0.3. Posiada certyfikat badania 
potwierdzający, że medium jest wolne od 
bakterii, grzybów i drozdży. Data ważności nie 
może być krótsza niż 18 miesięcy od dnia 
dostawy. Jedno opakowanie zawiera 100ml 
roztworu 

 opak. 1     
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9 

Zestaw antybiotyków zawierający Penicylinę-
Streptomycynę-Amfoterycynę B do hodowli 
komórek linii pierwotnych. Stężenia 
antybiotyków: Penicylina - 10,000 
jednostek/mL, Streptomycyna - 10 mg/mL, 
Amfoterycyna B - 25 µg/mL. Minimalna data 
ważności od daty dostawy to 18 miesięcy.  Jedno 
opakowanie zawiera 1ml 

 opak. 1     

10 

Linia komórek nowotworowych sutka MCF-7, 
gruczoł sutkowy, pierś; pochodzący z miejsca 
przerzutowego: wysięk opłucnowy, 
nabłonkowy, typ nowotworu gruczolakorak)  
Profil STR: CSF1PO: 10, D13S317: 11, D16S539: 
11,12, D5S818: 11,12, D7S820: 8,9, THO1: 6, 
TPOX: 9,12, vWA: 14,15.  Komórki dostarczane 
w postaci zamrożonej. Opakowanie 1ml 

 opak. 1     

11 

Sterylna pożywka do hodowli komórek MCF-7 
typu EMEM (Eagle's Minimum Essential 
Medium (EMEM) ) zawierająca 2 mM L-
glutaminy, 1 mM pirogronianu sodu i 1500 mg / 
L wodorowęglanu sodu. Jedno opakowanie 
zawiera 500ml pożywki. Roztwór o pH od 7.0 do 
7.4. Ważność produktu 6 miesięcy od daty 
dostarczenia 

 opak. 1     

12 

Ludzka rekombinowana insulina w proszku. 
Produkt sterylny. Minimalna data ważności od 
daty dostawy to 1 rok.  Zawartość opakowania 
100mg 

 opak. 1     



 
 
 

Projekt badawczy finansowany w ramach konkursu "SONATA 13", pt.:  "Wpływ wybranych nanocząstek na właściwości sprężyste komórek śródbłonka oceniany z wykorzystaniem mikroskopii sił atomowych" 

Strona 6 z 6 
 

L.p. Określenie przedmiotu zamówienia 

 

Producent  

i nr katalogowy 

lub oznaczenie 

oferowanego 

produktu 

 

j.m. Ilość 

 

Kwota 

jednostkowa 

netto 

[PLN] 

 

Podatek VAT 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

[PLN] 

Wartość brutto 

[PLN] 

kol. 5 x kol. 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

13 

Surowicza albumina wołowa (Fetal Bovine 
Serum - FBS) do hodowli komórkowej. Data 
ważności surowicy nie może być krótsza niż 30 
miesięcy od dnia dostawy. Jedno opakowanie 
zawiera 500ml 

 opak. 1     

14 

 

RAZEM (SUMA WIERSZY OD 1 DO 13) 

 

 

     

 

Uwaga: wartość z wiersza 14 kol. 9 należy przenieść do pkt. 1.1. Formularza Ofertowego stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ 
 
Zamawiający przez równoważność uważa odczynniki o tej samej czystości chemicznej, składzie chemicznym, przeznaczeniu i możliwości wykorzystania go w systemach/urządzenia 

pomiarowych jakie są na wyposażeniu Zamawiającego. 

 
Zamawiający z uwagi na metodykę badań, ochronę przed zanieczyszczaniem i degradacją odczynników chemiczny wprowadził określone wartości pojemności i wagi odczynników 
chemicznych. 

 
 

……………………………..………………………………. 

    Podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionej / ych 

do występowania w imieniu Wykonawcy 

 


