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Wykaz przesyłek   

Lp. 
Rodzaj 

przesyłki 
Sposób 

pakowania 
Warunki 

świadczenia usługi 
Opis trasy 
transportu 

Planowana 
ilość 

transportów 

cena 
jednostkowa 

(PLN) 

wartość 
netto 
(PLN) 

stawka 
VAT(%) 
(PLN) 

VAT w zł 
(PLN) 

Wartość 
brutto 
(PLN) 

1 Materiał 
biologiczny 
(lipoaspirat) 
wraz z 
towarzyszącą 
dokumentacją 
medyczną 

Pudełko 
styropianowe, 
umieszczone w 
kartonie z 
uchwytem, 
wyposażone we 
wkład 
stabilizujący 
temperaturę 
oraz rejestrator 
temperatury. 
Kieszonka na 
dokumenty 
zintegrowana z 
opakowaniem. 

Odbiór przesyłki nie 
później niż 2h od 
momentu 
otrzymania 
informacji o 
gotowości do 
odbioru. Dostawa 
do adresata w dniu 
nadania przesyłki. 
Czas transportu nie 
dłuższy niż 2 h od 
momentu 
odebrania przesyłki.  

Transport na 
terenie Warszawy, 
dystans ok. 10 km. 

5      

2 Produkt 
leczniczy wraz z 
towarzyszącą 
dokumentacją 
medyczną 

Opakowanie z 
tworzywa 
sztucznego, 
wyposażone we 
wkłady 
chłodzące i 
rejestrator 
temperatury. 

Odbiór przesyłki nie 
później niż 2h od 
momentu 
otrzymania 
informacji o 
gotowości do 
odbioru. Dostawa 
do adresata do 

Transport na 
terenie Warszawy 
do dwóch 
ośrodków, dystans 
to ok. 1 km i ok. 
11km. 

140      
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godziny 14.30 w 
dniu nadania 
przesyłki. Czas 
transportu nie 
dłuższy niż 2 h od 
momentu 
odebrania przesyłki. 

3 Próby na 
badania 
jakościowe 
produktów 
leczniczych 
wraz z 
dokumentacją 

Pudełko 
styropianowe, 
umieszczone w 
kartonie z 
uchwytem, 
wyposażone we 
wkład 
stabilizujący 
temperaturę 
oraz rejestrator 
temperatury. 
Kieszonka na 
dokumenty 
zintegrowana z 
opakowaniem. 

Odbiór przesyłki nie 
później niż 2h od 
momentu 
otrzymania 
informacji o 
gotowości do 
odbioru. Dostawa 
do adresata do 
godziny 14.30 w 
dniu nadania 
przesyłki. Czas 
transportu nie 
dłuższy niż 2 h od 
momentu 
odebrania przesyłki.  

Transport na 
terenie Warszawy, 
dystans ok. 7 km. 

125      

Odbiór przesyłki nie 
później niż 2h od 
momentu 
otrzymania 
informacji o 
gotowości do 
odbioru. Dostawa 
do adresata po 
godz. 16, po 
uprzednim 
ustaleniu z 
odbiorcą. Czas 

Transport na 
terenie Warszawy, 
dystans ok. 20 km. 

5      
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transportu nie 
dłuższy niż 2 h od 
momentu 
odebrania przesyłki. 

 Próby na 
badania 
identyfikacji 
drobnoustrojów 
wraz z 
dokumentacją 

Pudełko 
styropianowe, 
wyposażone we 
wkład 
stabilizujący 
temperaturę 
oraz rejestrator 
temperatury. 
Kieszonka na 
dokumenty 
zintegrowana z 
opakowaniem. 

Odbiór przesyłki nie 
później niż 2h od 
momentu 
otrzymania 
informacji o 
gotowości do 
odbioru. Dostawa 
do adresata do 
godziny 14.30 w 
dniu nadania 
przesyłki. Czas 
transportu nie 
dłuższy niż 2 h od 
momentu 
odebrania przesyłki. 

Transport na 
terenie Warszawy, 
z dwóch lokalizacji 
do laboratorium 
zewnętrznego, 
dystans to 18 km I 
30 km. 

300      

4 Próby na 
badania 
walidacyjne 
wraz z 
dokumentacją 

Pudełko 
styropianowe, 
wyposażone we 
wkład 
stabilizujący 
temperaturę 
oraz rejestrator 
temperatury. 
Kieszonka na 
dokumenty 
zintegrowana z 
opakowaniem. 

Odbiór przesyłki nie 
później niż 2h od 
momentu 
otrzymania 
informacji o 
gotowości do 
odbioru. Dostawa 
do adresata do 
godziny 14.30 w 
dniu nadania 
przesyłki. Czas 
transportu nie 
dłuższy niż 2 h od 

Transport na 
terenie Warszawy: 
do laboratorium 
zewnętrznego – 
dystans ok. 7 km 
oraz do dwóch 
ośrodków – 
dystans ok. 1 km i 
ok. 11km. 

30      
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momentu 
odebrania przesyłki. 

5 Zestawy 
transportowe 
na próbki do 
badań (puste) 

Pudełko 
styropianowe, 
opcjonalnie 
umieszczone w 
kartonie z 
uchwytem, 
wyposażone we 
wkład 
stabilizujący 
temperaturę 
oraz rejestrator 
temperatury. 

Dostawa najpóźniej 
do godziny 16.00 w 
dniu następnym od 
dnia nadania 
przesyłki. 

Transport na 
terenie Warszawy, 
z dwóch lokalizacji, 
dystans to ok. 7 km 
i 18 km.  

100      

6 Zestawy 
transportowe 
ORCA (puste) 

Pudełko 
styropianowe, 
opcjonalnie 
umieszczone w 
kartonie z 
uchwytem, 
wyposażone we 
wkład 
stabilizujący 
temperaturę 
oraz rejestrator 
temperatury. 

Dostawa najpóźniej 
do godziny 16.00 w 
dniu następnym od 
dnia nadania 
przesyłki. 

Transport na 
terenie Warszawy, 
dystans ok. 11 km. 

95      

                             
ŁĄCZNIE  
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………………………………..………………..                                                ………………….……….………….……………………………………………….. 

Miejsce i data                                                                                                          (czytelny podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do   reprezentowania                                
Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)                                                                                                    

 


