
 
Załącznik nr 1 do ZO 10/2023 
 

…………………..……... (miejscowość, data) ………………... 
Oferent: 
……………………….………………………….…………………….... 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
(nazwa i adres Oferenta) 
tel.:……………….………………………………. 
e-mail: ………….………………………………. 

OFERTA   
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 10/2023 

1. Przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup wraz z dostawą drobnego sprzętu laboratoryjnego zgodnego z zamieszczoną 
specyfikacją techniczną w celu wykonywania badań przemysłowych i 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: 
Część 1. Przenośny pH-metr/konduktometr – jeden (1) zestaw 

• Dwukanałowy 

• Wodoszczelne: obudowa, miernik i czujniki 

• Trzypunktowa kalibracja automatyczna pH z 4 zaprogramowanymi buforami oraz 1 buforem zdefiniowanym przez 

użytkownika. 

• Automatyczne rozpoznawanie buforu pH i kompensacja 

• Jednopunktowa kalibracja konduktometru oraz liniowa kompensacja temperatury przy dwu temperaturach 

referencyjnych  

• Zakres pomiaru / Rozdzielczość  

✓ pH 0,00 do 14,00 

✓ EC 0,1 µS/cm do 500 mS/cm 

✓ mV ±1999,9 

✓ °C -5,0°C do +105,0°C 

✓ zasilanie 0,00 – 80 ppt 

✓ TDS 0,1 mg/l – 300 g/l 

• Rozdzielczość pH 0,01 

✓ EC 0,01 µS/cm do 1 mS/cm 

✓ mV 1 

✓ °C 0,1 

• Dokładność pH ±0,01 

✓ EC ±0,5% 

✓ mV ±1 

✓ °C ±0,5 



 

* proszę wybrać prawidłową odpowiedź 

• Przechowywanie danych min. 99 pomiarów 

• Maks. wymiary  250 x 1000 x 50 mm 

• W zestawie z sondą i elektrodą do cieczy lepkich: 

✓ elektroda InLab® Expert Go-ISM, lub rozwiązanie równoważne 

✓ sonda InLab®738-ISM, lub rozwiązanie równoważne 

• Elektroda do cieczy lepkich  

✓ Szklany korpus 

✓ Min. zakres pomiarowy: pH 0–14 

✓ Min. zakres temperatur: 0 °C – 130 °C 

✓ Automatyczne rozpoznawanie elektrody 

✓ Długość trzonu 40 mm +/- 5 mm 

✓ Średnica trzonu  6 mm 

• Electrode holder uPlace, numer referencyjny 30019823, lub rozwiązanie równoważne 

• Okres gwarancji (zestawu oraz poszczególnych elementów) minimum 24 miesiące od dnia podpisania protokołu 
zdawczo-odbiorczego z zastrzeżeniem zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy/serwisu gwarancyjnego 

• Instrukcja obsługi w języku polskim (również w wersji elektronicznej) 

 
Model……………………………. 

Cena netto……………………………. 

Cena brutto……………………………. 

 
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 się ̨wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi 

do zaciągania zobowiązań ́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, zięć,́ synowa), w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub 
pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
7. Uwagi: 

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

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


