
 
Załącznik nr 1. 
 

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

……………………….………………………….…………………….... 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

(nazwa i adres Oferenta) 

tel.:……………….………………………………. 

e-mail: ………….………………………………. 

 

OFERTA   

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 20/2021  

 

1. Przedmiot zamówienia: 
 
Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup wraz z dostawą odczynników biologicznych 

i chemicnych w celu wykonywania badań przemysłowych i prac rozwojowych 

zaplanowanych w projekcie badawczym pt.: „Stworzenie technologii druku z biomateriałów 

i skonstruowanie biodrukarki 3D do zautomatyzowanego tworzenia bionicznych 

narządów”. 

 

2. Cena: 

Oferowana cena netto oraz brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia:  

Cena netto: ………………………………………………………  

słownie: ................................................................................................................................................ 

Cena brutto: ………………………………………………………. 

słownie: ................................................................................................................................................ 

3. Termin ważności oferty: 

 

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

4. Wymagania techniczne dla poszczególnych części:  

Numer 
części 

Nazwa OFERENT/ 
nr 
katalogowy 

Cena 
brutto 

1 Pozycja 1. Cellulose microcrystalline powder 20um,  numer referencyjny 
310697-500G, lub rozwiązanie równoważne  - czterdzieści (40) opakowań 
(500 mg) 

  

Pozycja 2. Thiazolyl Blue Tetraazolium Bromide,  numer referencyjny 
M5655-5x1G, lub rozwiązanie równoważne  - jedno (1) opakowanie (5x1 g 
każde) 



                                                       

* proszę wybrać prawidłową odpowiedź 

Pozycja 3. DMSO,  numer referencyjny D5879-5L, lub rozwiązanie 
równoważne  - jedno (1) opakowanie (poj. 5 l) 

Pozycja 4. Span 80 for synthesis,  numer referencyjny 8401230500, lub 
rozwiązanie równoważne  - jedno (1) opakowanie (pojemność 500 ml) 

Pozycja 5. Lithium phenyl-2,4,6-trimethylbenzoyl,  numer referencyjny 
900889-5G, lub rozwiązanie równoważne  - jedno (1) opakowanie (5 g 
każde) 

Pozycja 6. Olej mineralny, lekki,  numer referencyjny 330779-1L, lub 
rozwiązanie równoważne  - jedno (1) opakowanie (pojemność 1 l) 

Pozycja 7. FITC - Fluorescein Isothiocyanate Isomer I,  numer referencyjny 
F2750-250MG, lub rozwiązanie równoważne  - jedno (1) opakowanie (250 
mg) 

Pozycja 8. Chitozan średniocząsteczkowy,  numer referencyjny 448877-
250G, lub rozwiązanie równoważne  - jedno (1) opakowanie (250 g) 

Pozycja 9. Beta-Glycerol Phosphate Disodium Salt Pehtahydrate,  numer 
referencyjny 50020-100G, lub rozwiązanie równoważne  - jedno (1) 
opakowanie (100 g) 

Pozycja 10. Wodorowęglan sodu,  numer referencyjny S5761-500G, lub 
rozwiązanie równoważne - jedno (1) opakowanie (500 mg) 

Pozycja 11. Pepsyna proszek BRP,  numer referencyjny P0525000, lub 
rozwiązanie równoważne  - cztery (4) opakowania (po 2 g każde) 

Pozycja 12. Papain,  numer referencyjny 1495005-1G, lub rozwiązanie 
równoważne  - jedno (1) opakowanie (1 g) 

Pozycja 13. Trypsin,  numer referencyjny T2600000, lub rozwiązanie 
równoważne  - dwa (2) opakowania (100 mg) 

Pozycja 14. Cell Proliferation Kit II (XTT),  numer referencyjny 
11465015001, lub rozwiązanie równoważne - dwa (2) zestawy 

Pozycja 15. Tyr-Ile-Gly-Ser-Arg,  numer referencyjny T7154-5MG, lub 
rozwiązanie równoważne  - jedno (1) opakowanie (5 mg) 

Pozycja 16. Arg-Gly-Asp,  numer referencyjny A8052-5MG, lub rozwiązanie 
równoważne  - jedno (1) opakowanie (5 mg) 

Pozycja 17. 2-mercaptoethanol,  numer referencyjny M6250-500ML, lub 
rozwiązanie równoważne  - jedno (1) opakowanie (500ml) 

Pozycja 18. PMSF,  numer referencyjny 10837091001, lub rozwiązanie 
równoważne  - jedno (1) opakowanie (10 g) 

2 Pozycja 1. Chloroform,  numer referencyjny 034617, lub rozwiązanie 
równoważne  - dwa (2) opakowania (pojemność 1 l każde) 

  

Pozycja 2. Metanol,  numer referencyjny047815, lub rozwiązanie 
równoważne  - dwa (2) opakowania (pojemność 1 l każde) 

Pozycja 3. Eter dietylowy czysty,  numer referencyjny 037197, lub 
rozwiązanie równoważne  - dwa (2) opakowania (pojemność 1 l każde) 

Pozycja 4. Wodorowęglan amonu,  numer referencyjny 031735, lub 
rozwiązanie równoważne  - jedno (1) opakowanie (250 g) 

3 Pozycja 1. Chlorowodorek guanidyny,  numer referencyjny PA-03-1914-
100G, lub rozwiązanie równoważne  - jedno (1) opakowanie (100 g) 

  

Pozycja 2. Kwas mrówkowy >98%,  numer referencyjny PA-07-14793-2,5L, 
lub rozwiązanie równoważne - jedno (1) opakowanie (pojemność 2500 ml) 

Pozycja 3. Bromek cyjanu,  numer referencyjny PA-07-11078-25G, lub 
rozwiązanie równoważne  - jedno (1) opakowanie (25 g) 

4 Pozycja 1. Vacuum Filtration 250 ml 0,2um,  numer referencyjny 568-0020, 
lub rozwiązanie równoważne  - trzy (3) opakowania zbiorcze (po 12 sztuk w 
każdym opakowaniu) 

 

  

5 Pozycja 1. Węglan sodu,  numer referencyjny 118105602, lub rozwiązanie 
równoważne  - jedno (1) opakowanie (500 g) 

  



                                                       

* proszę wybrać prawidłową odpowiedź 

Pozycja 2. Aceton,  numer referencyjny P10248011, lub rozwiązanie 
równoważne  - dwa (2) opakowania (po 1000 ml każde) 

Pozycja 3. Etanol,  numer referencyjny 1.00983.5000, lub rozwiązanie 
równoważne  - jedno (1) opakowanie (pojemność 5l) 

Pozycja 4. Collagenase type III,  numer referencyjny LS0004180, lub 
rozwiązanie równoważne  - dwa (2) opakowania (po 100 mg każde) 
 

6 Pozycja 1. Bam Banker,  numer referencyjny BBO 2  - dwa (2) opakowania 
zbiorcze (po 5 sztuk o pojemności 20 ml każde opakowanie) 

 

  

7 Pozycja 1. Porcine Insulin ELISA,  numer referencyjny 10-1200-01  - cztery 
(4) zestawy (1x96 wells każdy) 

  

Pozycja 2. Porcine C-peptide ELISA,  numer referencyjny 10-1256-01  - 
cztery (4) zestawy (1x96 wells każdy) 

 
5. Oświadczamy, iż spełniamy wymogi uczestnictwa w postępowaniu i nie jesteśmy 

powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tj. w szczególności spełniamy 
poniższe warunki:  

 

a.  Oferent nie jest powiązany lub nie jest jednostką zależną, współzależną lub 
dominującą w relacji z Zamawiającym w rozumieniu ustawy z dnia 29 września  
1994 r. o rachunkowości ; 

b.  Oferent nie jest podmiotem pozostającym z Zamawiającym lub członkami ich 
organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić 
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub 
usługi, w szczególności pozostającym w związku małżeńskim, stosunku 
pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli, także poprzez członkostwo w organach 
dostawcy towaru lub usługi; 

c. Oferent nie jest podmiotem powiązanym lub podmiotem partnerskim w stosunku 
do Zamawiającego w rozumieniu Rozporządzenia nr 651/2014; 

d. Oferent nie jest podmiotem powiązanym osobowo z Zamawiającym w 
rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług.   

 
 

- TAK / NIE * 
 

6. Uwagi: 

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

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

…………………………………………. 

 

 

……………………………………………………………………. 
                                                                                                         (podpis i pieczątka Oferent 


