Załącznik nr 1 do ZO 70/2022
………………... (miejscowość, data) ………………...
Oferent:
……………………….………………………….……………………....
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
(nazwa i adres Oferenta)
tel.:……………….……………………………….
e-mail: ………….……………………………….
OFERTA
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 70/2022
1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup wraz z dostawą jednorazowych materiałów plastikowych do
pracy laboratoryjnej w celu wykonywania badań przemysłowych i prac rozwojowych zaplanowanych w
projekcie badawczym, zgodnych z podaną specyfikacją techniczną.
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:
Część 1.
LP
1.

OFERENT / nr
katalogowy
1.

2.

Conical Tubes, 50 mL, sterile, wolne od pirogenów, DNaz,
RNaz i DNA ludzkiego i bakteryjnego, bezbarwny, 500
probówki (20 torebki × 25 probówki), numer referencyjny
0030 122.178 - dwa (2) opakowania (500 sztuk każde)
Vivaspin 20 centrifugal concentrator, MWCO 10 kDa,
membrana PES, numer referencyjny Z614610-48EA, lub
rozwiązanie równoważne – jedno (1) opakowanie (48 sztuk
każde)

Cena
brutto

3.

Vivaspin 20 centrifugal concentrator, MWCO 5 kDa,
membrana PES, numer referencyjny Z614599-48EA, lub
rozwiązanie równoważne – dwa (2) opakowania (48 sztuk
każde)
Membrany dializacyjne, celulozowe, bezszwowe, avg. flat
width 32 mm (1.3 in.), MWCO 12400, 99.99% retention,
numer referencyjny D0530 – jedno (1) opakowanie (100 ft)
Parafilm, numer referencyjny B-1501, lub rozwiązanie
równoważne – jedno (1) opakowanie (100mmx75 m)
Western Blotting Filter Paper, Extra Thick, 20 cm x 20 cm, 2.5mm thick, numer referencyjny 88620, lub rozwiązanie
równoważne – jedno (1) opakowanie (50 sztuk)

4.

5.
6.

5. Oświadczamy, iż spełniamy wymogi uczestnictwa w postępowaniu i nie jesteśmy powiązani osobowo lub
kapitałowo z Zamawiającym, tj. w szczególności spełniamy poniższe warunki:
a.
b.

c.
d.

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

* proszę wybrać prawidłową odpowiedź

