
Załącznik 1a

Zestawy do diagnostyki chorób autoimmunologicznych i infekcyjnych metod ą ELISA za pomoc ą automatycznego analizatora wraz z zestawem back up  ( czytnik mikropłytek z automatyczna płuczk ą).

Lp. Nazwa testu Substrat Uwagi
Ilość oznaczeń 
w opakowaniu 

Ilość testów 
na 2 lata

Ilość 
opakowań 
na  2 lata

Nr 
katalogowy

Cena 
opakowania 

netto

Cena 
opakowania 

brutto
 Wartość netto Warto ść brutto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TRAb-p/ciała  antygen natywny(TSH wieprzowy) W zestawie komplet materiałów
przeciwko receptorom TSH mozliwość oceny półilościowej i i odczynników koniecznych do

ilościowej wykonania badania; kontrole pozy-
tywna i negatywna, 5 kalibratorów,
koniugat enzymatyczny gotowy
do użycia

pełen antygen Borelia burgdorferii, W zestawie komplet materiałów
B.garinii,B.afzelii plus rekombino- i odczynników koniecznych do

B. burgdorferii wane białko VLsE wykonania badania; kontrole pozy-
B.garinii,B.afzelii ocena ilosciowa w klasie IgG tywna i negatywna,min. 3 kalibratory,

koniugat enzymatyczny gotowy
do użycia bufor z absorbentem
IGG/RF

pełen antygen Borelia burgdorferii, W zestawie komplet materiałów
B.garinii,B.afzelii i odczynników koniecznych do

B. burgdorferii  ocena ilosciowa w klasie IgM wykonania badania; kontrole pozy-
B.garinii,B.afzelii tywna i negatywna, min. 3 kalibratory,

koniugat enzymatyczny gotowy
do użycia

Orginalny rekombinowany peptyd II W zestawie komplet materiałów

generacji . Zestaw do wykrywania i odczynników koniecznych do
wyłącznie p/ciał klasy IgG. wykonania badania; kontrole pozy-
mozliwość oceny półilościowej i tywna i negatywna, 5 kalibratorów,
ilościowej koniugat enzymatyczny gotowy

do użycia
Razem zł zł

-  zł                

-  zł                -  zł                

-  zł                

-  zł                

420

-  zł                

4

CCP- przeciwciała

96 400

96

Borellia-przeciwciała IgG dla

1

2 96

3

Borellia-przeciwciała IgM dla

96 6800

6800
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Załacznik 2a

Testy do  oznacze ń za pomoc ą mikroskopu fluorescencyjnegp

Lp. Nazwa testu Substrat Uwagi
Ilośc miejsc 
na szkiełku 
(pacjent)

Ilość 
oznaczeń 

(pacjent) na 2 
lata

Nr Katalogowy

Cena 1 
oznaczenia 

(pacjent) 
netto

Cena 1 
oznaczenia 

(pacjent) 
brutto

Wartość netto
Wartość 
brutto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ANA, AMA, ASMA, LKM-1* Komórki Hep-2 wątroba małpy, nerka W zestawie komplet materiałów
szczura, żołądek szczura na je- I odczynników koniecznych
dnym okienku diagnostycznym do wykonania badania; kontro-

le pozytywna i negatywna  max 10 1750
p/ciała antyludzkie z FITC-
gotowe do użycia

ANCA Granulocyty ludzkie utrwalone etanolem, W zestawie komplet materiałów
formaliną, mieszanina komorek I odczynników koniecznych max 3 60
Hep-2 i granulocytów na do wykonania badania, kontro-
 na jednym okienku diagnostycznym le pozytywna i negatywna

p/ciała antyludzkie z FITC-
gotowe do użycia 

ENDOMYSIUM/ GLIADYNA Jelito cienkie małpy, oczyszczona glia- W zestawie komplet materiałów
przeciwciała IGG i IGA dyna na jednym okienku I odczynników koniecznych max 3 470

diagnostycznym do wykonania badania, kontro-
le pozytywna i negatywna
p/ciała antyludzkie z FITC-
gotowe do użycia IgAG

PŁYTKI KRWI- Rozmaz ludzkich trombocytów W zestawie komplet materiałów
PRZECIWCIAŁA I odczynników koniecznych max 3 70

do wykonania badania, kontro-
le pozytywna i negatywna
p/ciała antyludzkie z FITC-
gotowe do użycia

3

2

1

4
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Lp. Nazwa testu Substrat Uwagi
Ilośc miejsc 
na szkiełku 
(pacjent)

Ilość 
oznaczeń 

(pacjent) na 2 
lata

Nr Katalogowy

Cena 1 
oznaczenia 

(pacjent) 
netto

Cena 1 
oznaczenia 

(pacjent) 
brutto

Wartość netto
Wartość 
brutto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ds DNA Rozmaz komórek wiciowca W zestawie komplet materiałów max 3 30
przeciwciała Crithidia luciliae I odczynników koniecznych

do wykonania badania, kontro-
le pozytywne i negatywne
p/ciała antyludzkie z FITC-
gotowe do użycia

CHLAMYDIA TRACHOMATIS Rozmaz komórek zainfekowanych W zestawie komplet materiałów max 2 130
Chlamydia trachomatis I odczynników koniecznych

do wykonania badania, kontro-
le pozytywna i negatywna
p/ciała antyludzkie z FITC-
gotowe do użycia

CHLAMYDIA PNEUMONIAE Rozmaz komórek zainfekowanych W zestawie komplet materiałów max 2 60
Chlamydia pneumoniae I odczynników koniecznych

do wykonania badania, kontro-
le pozytywna i negatywna
p/ciała antyludzkie z FITC-
gotowe do użycia

MYCOPLAZMA PNEUMONIAE IgM Rozmaz komórek zainfekowanych W zestawie komplet materiałów
Mycoplasma pneumoniae I odczynników koniecznych max 5 50

do wykonania badania, kontro-
le pozytywna i negatywna
p/ciała antyludzkie z FITC-
gotowe do użycia

Przeciwciała p/ plemnikom Rozmaz plemników ludzkich W zestawie komplet materiałów
I odczynników koniecznych max 3 30

9 do wykonania badania, kontro-
le pozytywna i negatywna
p/ciała antyludzkie z FITC-
gotowe do użycia

10 Przeciwciała p/antygenom jajnika Jajnik małpy W zestawie komplet materiałów
I odczynników koniecznych max 3 30
do wykonania badania, kontro-
le pozytywna i negatywna
p/ciała antyludzkie z FITC-
gotowe do użycia

Przeciwciała p/ko antygenom Sekwencja antygena wirusa EBV W zestawie komplet materiałów
11 wirusa EBV rozmaz komorek zainfekowanych I odczynników koniecznych 1 10

EBV-CA, EBV -EA i EBNA do wykonania badania, kontro-
Szkiełko mikroskopowe przeznaczone le pozytywna i negatywna

dla jednego pacjenta. p/ciała antyludzkie z FITC-
z Evans blue, gotowe do użycia

przykładowawielk
ość opakowania

przewidywana 
ilość w ml  na 2 

lata

Cena  1 ml 
netto

Cena 1 ml 
brutto Wartość netto Wartość brutto

6
ml

P/ciała antyludzkie IGG 1,5 ; 6 ml 6

znakowane FITC ml

P/ciała antyludzkie IGA 1,5 ; 6 ml 6

znakowane FITC ml

P/ciała antyludzkie IGM 1,5 ; 6 ml 6

znakowane FITC ml

P/ciała antyludzkie IgAG 1,5 ; 6 ml 6

16 znakowane FITC ml

RAZEM
Wszystkie dodatkowe materiały konieczne do wykonania badań nie wystepujace w zestawach, a koniecznych firma zobowiazuje się dostarczyc w cenie oznaczenia.
*na każdym polu reakcyjnym znajduje się kilka substratów(specyfikacja) w celu analizy surowicy jednocześnie w kierunku obecności kilku różnych autoprzeciwciał

gotowe do użycia ( w 
opakowaniach od 1,5 ml do 6ml)

7

8

12 Absorbent IGG/RF
gotowe do użycia ( w 
opakowaniach od 1,5 ml do 6ml)

13
gotowe do użycia ( w 
opakowaniach od 1,5 ml do 6ml)

14

6

5

1,5 ; 6 ml

gotowe do użycia ( w 
opakowaniach od 1,5 ml do 6ml)

15
gotowe do użycia ( w 
opakowaniach od 1,5 ml do 6ml)
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załącznik 3-4-5a

Testy paskowe do bada ń metod ą Immunoblot za pomoc ą skanera, kołyski i urz ądzenia laboratoryjnego z półautomatycznym opracowyw aniem pasków immunoenzymatycznych typu blot

Lp. Nazwa testu Substrat Uwagi
Ilość oznaczeń w 

opakowaniu 

Ilość 
testów na 2 

lata

Ilość 
opakowań 
na  2 lata

Nr 
katalogowy

Cena 
opakowania 

netto

Cena 
opakowania 

brutto
Wartość netto

Warto ść 
brutto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

pasek zawiera następujące antygeny: jeden pasek - jeden pacjent
nRNP/Sm,Sm,SS-A,SS-B,Ro-52,Scl-70 na każdym pasku linia kontrolna
Jo-1,rybosomalne bialko P, centrome-
rowe białko B, Ndna, nukleosomy
 histony,PCNA,AMA M2,PM-Scl,
SS-A,Ro-52 jako osobne prążki.

Diagnostyka Boreliozy IGG Antygen pełen ekstrakt jeden pasek-jeden pacjent
B.afzelii plus rekombinant VLsE na każdym pasku linia kontrolna

Diagnostyka Boreliozy IGM Antygen pełen ekstrakt jeden pasek-jeden pacjent
B.afzelii plus rekombinant VLsE na kazdym pasku linia kontrolna

RAZEM 0,00 zł 0,00 zł

2

3

0,00 zł1 ANA- zestaw do diagnostyki 16 350

0,00 zł16 2200 0,00 zł

0,00 zł

16 2400 0,00 zł 0,00 zł

Zespół Przychodni Specjalistycznych sp. z o.o. 
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1; 33-100 Tarnów


