
    
 

Załącznik nr 1 do ZO 123/2022 
 

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

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

(nazwa i adres Oferenta) 

tel.:……………….………………………………. 

e-mail: ………….………………………………. 

 

OFERTA   

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 123/2022  

1. Przedmiot zamówienia: 
 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup wraz z dostawą sprzętu chirurgicznego, wg załączonej specyfikacji, w 

celu wykonywania prac rozwojowych 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: 

Lp.  OFERENT / 
nr 
katalogowy 

Cena brutto  

1. 1. Kleszczyki preparacyjne typu Gemini zagięte 180 mm, numer 

referencyjny CH568A – dwie (2) sztuki 

2. Kleszczyki hemostatyczne Pean Mosquito naczyniowe - zagięte, 120mm, 

numer referencyjny CL312B – sześć (6) sztuk 

3. Nożyczki chirurgiczne typu Aufricht - Zagięta część pracująca, tępo-tępo, 

140mm, numer referencyjny CH505 – dwie (2) sztuki 

4. Pęseta anatomiczna typu Cushing 17,5 cm - prosta, numer referencyjny 

CH1444 – pięć (5) sztuk 

5. Uchwyt do skalpela no. 4 130mm typu obsadka, numer referencyjny 

CL297 – cztery (4) sztuki 

6. Uchwyt do skalpela nr 3 rękojeść obsadka - 125 mm, numer referencyjny 

CH090A – dwie (2) sztuki 

7. Zacisk tętniczy Diffenbach typu Buldog zagiete 25 mm, numer 

referencyjny CH444 – dwie (2) sztuki 

8. Taca medyczna ze stali nierdzewnej - 200x100x50 mm, numer 

referencyjny NN-MMO-NMTB-001 – pięć (5) sztuk 

  



    
 

* proszę wybrać prawidłową odpowiedź 

2. 1. Rękawiczki niesterylne M, numer referencyjny 290473, lub rozwiązanie 

równoważne – dziesięć (10) opakowań (100 szt. każde) 

2. Rękawiczki niesterylne S, numer referencyjny 290472, lub rozwiązanie 

równoważne – dziesięć (10) opakowań (100 szt. każde) 

  

 
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 * 

** Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się̨ wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań́ w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w 
szczególności na: 
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej: (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć́, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub 
pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
6. Oświadczamy, iż do oferowanych produktów wraz z zamówieniem zostaną dostarczone karty charakterystyki 

produktów. 
 

- TAK / NIE * 
 

7. Uwagi: 

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

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

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

 
……………………………………………………………………. 

                                                                                                           (podpis i pieczątka Oferenta 


