
                                                       

Załącznik nr 1. 
 

………………... (miejscowość, data) ………………... 
 
Oferent: 
 

……………………….………………………….…………………….... 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 
(nazwa i adres Oferenta) 

 

tel.:……………….………………………………. 

fax:…………………………….…………………. 

e-mail: ………….………………………………. 
 

 

OFERTA  

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3/2019 

 

1. Przedmiot zamówienia: 
 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i dostawa komórek do hodowli 

komórkowych wraz z odczynnikami do ich hodowli i wybarwień, w celu wykonywania 

badań przemysłowych i prac rozwojowych zaplanowanych w ramach powyższego 

projektu. 

 

2. Cena: 

Oferowana cena netto oraz brutto za wykonanie pełnego przedmiotu zamówienia:  

Netto ………………………………………………  

słownie: 

...............................................................................................................................................................................  

Brutto ………………………………………….. 

słownie: 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Termin ważności oferty: 

Oferta jest ważna przez ……….. dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert. 
 

4. Czy dla każdej pozycji zapytania ofertowego został dodany numer katalogowy oraz 
producent w celu weryfikacji jakości poszczególnego zestawu komórek lub 
odczynników chemicznych?  TAK / NIE 
 

5. Wymagania techniczne:  

 



                                                       

Lp.  OFERENT 

1. Pozycja nr 1: Endothelial Cell Medium - numer referencyjny M1168 - ze 
względu na utrzymanie ciągłości prowadzonych badań oraz 
powtarzalności wyników, zamawiający nie dopuszcza ofert na produkty 
równoważne - dziesięć (10) opakowań.  

 

2. Pozycja nr 2:   Vascular Cell Basal Medium - numer referencyjny   PCS-
100-030  - ze względu na utrzymanie ciągłości prowadzonych badań oraz 
powtarzalności wyników, zamawiający nie dopuszcza ofert na produkty 
równoważne - pięć (5) opakowań.   

 

3. Pozycja nr 3:   Endothelial Cell Growth Kit - VEGF - numer referencyjny   
PCS-100-041 - ze względu na utrzymanie ciągłości prowadzonych badań 
oraz powtarzalności wyników, zamawiający nie dopuszcza ofert na 
produkty równoważne - pięć (5) opakowań.  

 

4. Pozycja nr 4:   DMEM, high glucose - numer referencyjny   0922  - ze 
względu na utrzymanie ciągłości prowadzonych badań oraz 
powtarzalności wyników, zamawiający nie dopuszcza ofert na produkty 
równoważne - piętnaście (15) opakowań po pięćset (500) mililitrów 
każde.   

 

5. Pozycja nr 5: Trypsin-EDTA o stężeniu nie mniejszym niż 0,5% bez phenol 
red - numer referencyjny 15400054 lub rozwiązanie równoważne - sto 
(100) mililitrów.  

 

6. Pozycja nr 6: Trypsin-EDTA o stężeniu nie mniejszym niż 2,5% bez phenol 
red - numer referencyjny 15090046 lub rozwiązanie równoważne - sto 
(100) mililitrów. 

 

7. Pozycja nr 7: Glukoza w proszku - numer referencyjny G7021 lub 
rozwiązanie równoważne - jeden (1) kilogram.  

 

8. Pozycja nr 8: Trypan Blue solution o stężeniu nie mniejszym niż 0,4% - 
numer referencyjny T8154-100ML lub rozwiązanie równoważne - sto 
(100) mililitrów. 

 

 

6. Uwagi: 

………………………………………………………..………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………..………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
……………………………………………………………………. 

                                                                                                         (podpis i pieczątka Oferenta) 
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