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FORMULARZ  ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 1:  Badania histopatologiczne specjalistyczne, patomorfologiczne i cytologiczne w dostępie całodobowym

Lp. Nazwa badania
Szacunkowa ilość 

badań

Maksymalny czas oczekiwania na 

wynik badania z ostatecznym 

rozpoznaniem patomorfologicznym 

Maksymalny czas oczekiwania na 

wynik badania z ostatecznym 

rozpoznaniem patomorfologicznym  

w ramach pakietu onkologicznego

Cena jedostkowa 

netto
Wartość netto VAT Wartość brutto

1
Badania histopatologiczne, patomorfologiczne specjalistyczne 18000

10 dni roboczych;                                     

cito 4 dni robocze

5 dni roboczych;                                      

cito 2 dni robocze

2
Badanie  szpiku ocena histopatologiczna trepanobiopatatu 5 21 dni roboczych;                            21 dni roboczych;                            

3
Badanie wycinków  węzłów chłonnych 3000

10 dni roboczych;                                    

cito 4 dni robocze

10 dni roboczych;                                  

cito 4 dni robocze

4
Badanie wycinków tkanek 36 21 dni roboczych;                            21 dni roboczych;                            

5
Badanie histopatologiczne bioptatu nerki przeszczepionej 36 24h -

6
Badanie śródoperacyjne 15 45 minut 45 minut

7 Badania immunohistochemiczne, immunoenzymatyczne do 

badań spacjalistycznych
21060

10 dni roboczych;                                     

cito 4 dni robocze
2 dni robocze dla jednego panelu;                            

8
Barwienia wybiórcze do  badań specjalistycznych 3800

10 dni roboczych;                                    

cito 4 dni robocze

5 dni roboczych;                                     

cito 2 dni robocze

9
Oznaczenie receptora HER2, ocena nadekspresji 15

10 dni roboczych;                                    

cito 4 dni robocze

5 dni roboczych;                                      

cito 2 dni robocze

10

Konsultacja preparatów 150
10 dni roboczych;                                    

cito 4 dni robocze

2 dni robocze;  w przypadku 

wykonywania dodatkowego panelu, 

po 2 dni robocze na każdy panel

11
Badania cytologiczne 70

10 dni roboczych;                                    

cito 4 dni robocze

5 dni roboczych;                                      

cito 2 dni robocze

12
Biopsja cienkoigłowa 15

10 dni roboczych;                                    

cito 4 dni robocze

5 dni roboczych;                                     

cito 2 dni robocze

13
Oznaczenie receptrów 8

10 dni roboczych;                                    

cito 4 dni robocze

5 dni roboczych;                                      

cito 2 dni robocze

14
Oznaczenie Herr receptorów 5

10 dni roboczych;                                   

cito 4 dni robocze

5 dni roboczych;                                     

cito 2 dni robocze

15
Oznaczenie Herr receptorów met. CISH 12

10 dni roboczych;                                    

cito 4 dni robocze

5 dni roboczych;                                      

cito 2 dni robocze

16
Biopsja gruboigłowa 11

10 dni roboczych;                                    

cito 4 dni robocze

5 dni roboczych;                                      

cito 2 dni robocze

Ogółem wartość


