
   
Załącznik nr 1. 
 

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

…………………………………………………………………………… 

(nazwa i adres Oferenta) 

tel.:……………….………………………………. 

e-mail: ………….………………………………. 

OFERTA   

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/2022  

 

1. Przedmiot zamówienia: 
 
Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup wraz z dostawą komory laminarnej na potrzeby badań 

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: 

Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa: 

• Komora bezpieczeństwa mikrobiologicznego klasy II zgodna z normą EN12469:2002 potwierdzonego 
certyfikatem wydanym przez niezależną jednostkę notyfikującą  

• Certyfikat bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normami: PN-EN 61010-1:2011 

• Pionowy, laminarny przepływ powietrza regulowany w zakresie nie mniejszym niż 0,25 – 0,50 m/s zgodny z 
normą PN-EN 12469:2002Blat roboczy wykonany z min. 30 centymetrowych segmentów stalowych 

• Min. cztery (4) cichobieżne wentylatory typu EC lub rozwiązanie równoważne 

• Blat roboczy o szerokości min. 1600 mm  

• Min. 2 filtry HEPA o skuteczności H14 

• Oświetlenie obszaru roboczego regulowane min. 1500 lux 

• Wnętrze komory wykonane ze stali nierdzewnej 

• Obudowa zewnętrzna komory wykonana ze stali pokrytej farbą proszkową 

• Wbudowana lampa UV mocy nie mniejszej niż 15 W z godzinowym licznikiem pracy z zabezpieczeniem przed 
przypadkowym włączeniem podczas pracy 

• Okno frontowe wykonane z hartowanego bezpiecznego szkła bez ramy umieszczone pod kątem max. 9, 
elektrycznie podnoszone i opuszczane z możliwością całkowitego zamknięcia obszaru roboczego 

• Boki przestrzeni roboczej przeszklone 



                                                         

* proszę wybrać prawidłową odpowiedź 

• Podłokietnik z możliwością demontażu 

• Podstawa na blokowanych kółkach, z belką stabilizującą stół w tylnej części podstawy (w pełni dostępna 
przestrzeń pod komorą laminarną), bez elementów stabilizujących w obszarze stóp użytkownika 

• Sterowanie za pomocą dotykowego panelu sterowania, lub rozwiązanie równoważne 

• Menu obsługi urządzenia w języku polskim z uruchamianiem poszczególnych funkcji za pomocą 
dedykowanych i odpowiednio oznaczonych przycisków 

• Min. 2 gniazdka elektryczne 

• Funkcja „stand-by” (tryb oczekiwania) lub rozwiązanie równoważne 

• Wyposażona w zestaw demontowanych płyt łatwych do czyszczenia 

• Wykonanie kwalifikacji IQ, OQ 

• Zasilanie 1 fazowe 230V/50Hz 

• Okres gwarancji minimum 24 miesiące od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego  

• Instrukcja obsługi w języku polskim 

5. Czy do oferty została dołączona specyfikacja techniczna komory laminarnej potwierdzająca spełnienie wszystkich 
minimalnych parametrów technicznych?  

- TAK/NIE 

6. Czy oferta zawiera wszelkie koszty związane z dostawą, wniesieniem, instalacją, komory laminarnej w 
pomieszczeniach Fundacji Badań i Rozwoju Nauki, znajdujących się w Warszawie, przy ulicy Rydygiera 8, w 
budynku nr 20A, piętro 2, pomieszczenie 235?    

- TAK/NIE 

7. 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 * 

 
8. Uwagi: 

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

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

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

 
……………………………………………………………………. 

                                                                                                         (podpis i pieczątka Oferent 


