
   
Załącznik nr 1. 
 

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

……………………….………………………….…………………….... 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

(nazwa i adres Oferenta) 

tel.:……………….………………………………. 

e-mail: ………….………………………………. 

 

OFERTA   

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 143/2021  

 

1. Przedmiot zamówienia: 
 
Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup wraz z dostawą drobnego sprzętu laboratoryjnego - mieszadła 

z grzaniem na potrzeby badań w celu wykonywania prac rozwojowych zaplanowanych w projekcie badawczym. 

 

2. Cena: 

Oferowana cena netto oraz brutto 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. Specyfikacja techniczna: 

Mieszadło z grzaniem – dwie (2) sztuki 

- wyposażone w chemicznie odporną powierzchnię umożliwiająca natychmiastowy transfer ciepła.  

- wyposażone w niezależny włącznik funkcji grzania. 

- wyposażone w funkcję kontynuowania mieszania w celu zapobieganiu wrzenia w przypadku awarii lub 

zatrzymania funkcji grzania.  

- wyposażone w kontroler temperatury z dwoma niezależnymi obwodami bezpieczeństwa odcinającymi 

funkcję grzania w przypadku przekroczenia bezpiecznej temperatury lub rozwiązanie równoważne.   

- wyposażone w hermetycznie szczelną obudowę.  

- wyposażone w cyfrowy wyświetlacz umożliwiający pełne monitorowanie procesu i precyzyjne ustawienie 

wszystkich parametrów lub rozwiązanie równoważne.  

- wyposażone w funkcję precyzyjnej regulacji żądanej temperatury płyty grzewczej.  



                                                         

* proszę wybrać prawidłową odpowiedź 

- prędkość obrotowa w zakresie nie mniejszym niż 0 - 1400 obr./min.  

- dostosowane do pracy ciągłej. 

- średnica płyty grzewczej nie mniejsza niż 140 mm.  

- maksymalna objętość cieczy mieszanej dla H2O nie mniejsza niż 20 litrów.  

- posiadające płynną regulację temperatury płyty grzejnej w zakresie nie mniejszym niż od 20 do 300 C.    

- maksymalna moc grzania nie mniejsza niż 800W.  

- klasa bezpieczeństwa urządzenia zgodna z normą DIN EN 60529 - nie mniejsza niż IP32.  

- zasilanie 100-240V, 50/60Hz.  

- okres gwarancji minimum 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego z zastrzeżeniem 

zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy/serwisu gwarancyjnego. 

 
5. Czy do oferty została dołączona specyfikacja techniczna urządzenia potwierdzająca spełnienie wszystkich 

minimalnych parametrów technicznych?  

- TAK/NIE 

6. 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 * 

 
7. Uwagi: 

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

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

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

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

 

 

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


