
 
Załącznik nr 1 do ZO 12/2023 

………………... (miejscowość, data) ………………... 

 

Oferent: 

……………………….………………………….…………………….... 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

(nazwa i adres Oferenta) 

tel.:……………….………………………………. 

e-mail: ………….………………………………. 

OFERTA   

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 12/2023 

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: 

LP  OFERENT / nr 
katalogowy 

Cena 
brutto 

1. 1. Eppendorf® epT.I.P.S. standard, capacity 0.5-10 mL, pack of 200 

ea (2 bags × 100 tips), turquoise, numer referencyjny 

EP0030000765-200EA - cztery (4) opakowania (2x100sztuk) 

2. Female/Female Luer Lock Adapter, numer referencyjny 

OH000000010 - trzy (3) opakowania (10 sztuk każde) 

3. Beige 3 mL pistons, numer referencyjny PSB030000502 - 

dwadzieścia (20) sztuk 

4. Sterile high-precision conical bioprinting nozzles, 50 pieces, 25G - 

250um (RED), numer referencyjny NZ3250005001 - jedno (1) 

opakowanie (50 sztuk każde) 

5. EVE™ Cell Counting Slides, numer referencyjny EVS-0100 – trzy 

(3) opakowania (100 sztuk każde) 

6. Folia aluminiowa grubość 20 um, szer. 0,45 m, dł. 150 mb, rolka 

3,5 kg - jedno (1) opakowanie (4 rolki) 

7. Końcówki Eppendorf epT.I.P.S. Dualfilter® (pojemność 1.25 ml) w 

pudełku, numer referencyjny K-6530, lub rozwiązanie 

równoważne - dwa (2) opakowania (5x96 każde) 

8. Tryskawki, wąska szyja, autoklawowalne, Nalgene®, numer 

referenycyjny 215-8108, lub rozwiązanie równoważne - jedno (1) 

opakowanie (6 sztuk każde) 

  



 

* proszę wybrać prawidłową odpowiedź 

 

  

9. Wenflon KD-FIX 0,7x19 24G żółty kaniula dożylna (50 szt.), numer 

referencyjny 7762240M, lub rozwiązanie równoważne  - cztery 

(4) opakowania (50 sztuk każde) 

10. Wenflon KD-FIX 0,62x19 26G fioletowa kaniula dożylna (50 szt.), 

numer referencyjny 766125M, lub rozwiązanie równoważne - 

cztery (4) opakowania (50 sztuk każde) 

11. Igły iniekcyjne BD MICROLANCE 1,2 x 40 18G x 1 1/2" różowe 

(100 szt.), numer referencyjny BD 304622, lub rozwiązanie 

równoważne 

12. Strzykawki luer-lock (pojemność 20 ml), numer referencyjny 7-

9661, lub rozwiązanie równoważne  - dwa (2) opakowania (120 

sztuk każde) 

13. Strzykawki luer-lock (pojemność 60 ml), numer referencyjny 7-

5040, lub rozwiązanie równoważne  - dwa (2) opakowania (60 

sztuk każde) 

14. PIC Strzykawka Luer Lock-20 ml, sterylne, nietoksyczne, 

apyrogenne, numer referencyjny TOW007408, lub rozwiązanie 

równoważne  - dwa (2) opakowania (100 sztuk każde) 

15. Worki na śmieci 120 litrów, numer referencyjny MV 23476854, 
lub rozwiązanie równoważne – pięć (5) opakowań (25 sztuk 
każde) 

16. Nalepki do sterylizacji radiacyjnej - 12,7 mm, numer referencyjny 

5000 szt., lub rozwiązanie równoważne - jedno (1) opakowanie 

(5000 sztuk każde) 

17. Kapsle aluminiowe pełne, zrywane - kolor czerwony, średnica 20 

mm, numer referencyjny L-0314, lub rozwiązanie równoważne - 

jedno (1) opakowanie (100 sztuk każde) 

18. Kapsle aluminiowe pełne, zrywane - kolor niebieski, średnica 20 

mm, numer referencyjny L-0315, lub rozwiązanie równoważne  - 

jedno (1) opakowanie (100 sztuk każde) 

19. Kapsle aluminiowe pełne, zrywane - kolor zielony, średnica 20 

mm, numer referencyjny L-0316, lub rozwiązanie równoważne - 

jedno (1) opakowanie (100 sztuk każde) 

20. Butylowe korki liofilizacyjne - szare - Pasują do butelek i fiolek z 

gwintem ND20, numer referencyjny B-1385, lub rozwiązanie 

równoważne  - cztery (4) opakowania (50 sztuk każde) 

21. Kapsle aluminiowe, z otworem 10 mm, Butyl ciemnoszary, 50° A, 

numer referencyjny 7-0810, lub rozwiązanie równoważne  - dwa 

(2) opakowania (100 sztuk każde) 

22. Vacuum Filtration 500 ml 0,22um, numer referencyjny 180 E 04, 

lub rozwiązanie równoważne - cztery (4) opakowania (50 sztuk 

każde) 

23. Rękaw do sterylizacji 25 x 200 m, numer referencyjny RFPSP 

250200/1W, lub rozwiązanie równoważne   - dwie (2) rolki) 

24. Strzykawka 50 ml z Luer -Lok, numer referencyjny LLG-6050099, 

lub rozwiązanie równoważne  - dwa (2) opakowania (60 sztuk 

każde) 

25. Kuwety do spektrofotometru z PS półmikro zakres 340 - 800 nm, 

o poj. 0,5 - 2,5 ml, dwuścienne, numer referencyjny 38.6252.0, 

lub rozwiązanie równoważne - dziesięć (10) opakować (100 szt. 

każde) 

26. Rękawiczki niesterylne L, numer referencyjny 290474, lub 
rozwiązanie równoważne – dziesięć (10) opakowań (100 sztuk 
każde). 
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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. Uwagi: 

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

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

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

 

……………………………………………………………………. 

                                                                                                         (podpis i pieczątka Oferent 


