
                                                                                                                                           załącznik nr 2  
 
 ..………………………………….. 
          pieczęć firmowa 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
WZÓR DLA WSZYSTKICH PAKIETÓW  

 

Nazwa  Wykonawcy 
 

 
 
 

Adres  
 
 

Telefon  
 
 

Faks:  
 
 

NIP:  
 
 

REGON: 
 
 

 

Numer  KRS /Centralnej ewidencji i 
informacji o działalności gospodarczej   

 
 
 

Nazwa banku i nr konta  
bankowego 
 

 

Osoba upoważniona do kontaktów z 
Zamawiającym 
(imię i nazwisko, nr telefonu, ) 
 

 

 

 
Osoba upoważniona do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy 

Imię i nazwisko 
 
 

Podpis  Parafa  

 
W nawiązaniu do przetargu nieograniczonego  na: 
 
Wyposażenie i instalacja stanowisk pracy w Zakładzie Badawczo – Wdrożeniowym Ośrodka 
Salmonella IMMUNOLAB sp. z o. o.  
 
oferujemy realizację zamówienia na poniższych warunkach: 
 
 



 
 
 
 
 Składając niniejszą ofertę jako Wykonawca, oświadczamy, że: 
 
1)  oferowany termin płatności za wykonaną dostawę to 30 dni, 
2)   ceny jednostkowe netto towaru nie ulegną zmianie podczas realizacji przedmiotu zamówienia, 

3)   uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia oferty oraz wykonania  

       zamówienia,   

4)   akceptujemy wszystkie postanowienia zawarte w SIWZ,  

5)   podane w ofercie ceny zawierają wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji  

       przedmiotu zamówienia, 

6)   uważamy się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni, bieg terminu związania ofertą  

       rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert ,  

7)   oświadczamy, że wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ, został przez nas  

      zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na  

      zaproponowanych warunkach, w   miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego, 

9)  zaoferowany towar spełnia wymogi zawarte w Specyfikacji technicznej dotyczącej minimalnych 

      wymaganych parametrów technicznych– Załącznik nr 1 do SIWZ 

8)   w przypadku wyboru naszej oferty osobą upoważnioną do podpisania umowy jest: 

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

9)  osobami upoważnionymi do kontaktów z Zamawiającym w sprawie realizacji zamówienia są: 

 

a) ………………………………………………….  Tel.  …………………………………….  fax ………………………. 

              e- mail ……………………………………. 

b) ………………………………………………….  Tel. ……………………………………… fax …………………………….. 

               e- mail ……………………………………. 

 

  Załączniki do oferty, stanowiące jej integralną część: 

1.  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(wpisać nazwy odpowiednich załączników-jeśli wykonawca takowe załącza) 

 

Oferta wraz z załącznikami zawiera ……………………………… ponumerowanych stron. 

 

 

………………………….., dn. ……………..2016r. 

 

 



Załącznik nr 2

PAKIET 1 – SPRZĘT DO HODOWLI I STERYLIZACJI

1
Inkubator multigazowy 

z atmosferą CO2-N2-O2

2
Sterylizator 

laboratoryjny

RAZEM

Czas dostawy 

w tygodniach

Czas od 

zgłoszenia 

usterki do 

reakcji 

serwisu

CENA NETTO
WARTOŚĆ 

NETTO
VAT

WARTOŚĆ 

BRUTTO
Lp NAZWA

PRODUCENT I 

MODEL

KRAJ 

POCHODZE

NIA

OKRES 

GWARANCJI 

w miesiącach

Możliwość 

dostarczenia 

urządzenia 

zastępczego na 

czas naprawy 

(TAK/NIE)



Załącznik nr 2

PAKIET 2 – SPRZĘT DO LABORATORIUM BIOTECHNOLOGICZNEGO

1 Liofilizator 

3
Zamrażarka 

niskotemperaturowa

4
Zmywarka 

laboratoryjna

5
Mikroskop z kontrastem 

fazowym

6

Wyżarzarka do ez 

mikrobiologicz-nych – 3 

szt.

7
Laboratoryjny miernik 

pH i przewodnictwa

8 Mieszadło magnetyczne

9
System oczyszczania 

wody  

11

Automatyczne 

urządzenie do mycia 

pipet

12
Komory laminarne klasy 

II Biohazard – 3 szt.

RAZEM

WARTOŚĆ 

BRUTTO
Lp NAZWA

PRODUCENT I 

MODEL

KRAJ 

POCHODZE

NIA

OKRES 

GWARANCJI w 

miesiącach

Możliwość 

dostarczenia 

urządzenia 

zastępczego na 

czas naprawy 

(TAK/NIE)

Czas dostawy 

w tygodniach

Czas od 

zgłoszenia 

usterki do 

reakcji serwisu

CENA NETTO
WARTOŚĆ 

NETTO
VAT

2 Łaźnia z wytrząsaniem

10 Waga laboratoryjna



Załącznik nr 2

PAKIET 3 – SPRZĘT DO IDENTYFIKACJI BIAŁEK

1

Aparat do elektroforezy 

i urządzenie do 

Westerblotingu z 

zasilaczem

2

Miniwirówka na 

probówki typu 

Eppendorf  

3 Mieszadło typu kołyska

4
Pipetor automa-tyczny 

– 3 szt.

5

Pipety automatyczne 

zmiennopojem-

nościowe – szt. 9

RAZEM

WARTOŚĆ 

NETTO
VAT

WARTOŚĆ 

BRUTTO
Lp NAZWA

PRODUCENT I 

MODEL

KRAJ 

POCHODZE

NIA

OKRES 

GWARANCJI 

w miesiącach

Możliwość 

dostarczenia 

urządzenia 

zastępczego na 

czas naprawy 

(TAK/NIE)

Czas 

dostawy w 

tygodniach

Czas od 

zgłoszenia 

usterki do 

reakcji 

serwisu

CENA NETTO



Załącznik nr 2

PAKIET 4 – SPRZĘT DO OCZYSZCZANIA BIAŁEK

1

System do 

chromatografii 

cieczowej, 

niskociśnieniowej

RAZEM

WARTOŚĆ 

NETTO
VAT

WARTOŚĆ 

BRUTTO
Lp NAZWA

PRODUCENT I 

MODEL

KRAJ 

POCHODZE

NIA

OKRES 

GWARANCJI 

w miesiącach

Możliwość 

dostarczenia 

urządzenia 

zastępczego na 

czas naprawy 

(TAK/NIE)

Czas dostawy 

w tygodniach

Czas od 

zgłoszenia 

usterki do 

reakcji 

serwisu

CENA NETTO



Załącznik nr 2

PAKIET 5 – WYPOSAŻENIE STANOWISK PRACY

1

Stanowisko do 

przygotowywania i 

rozlewania podłóż

2

Stanowisko do pracy 

ze sprzętem 

laboratoryjnym

3

Stanowisko 

zmywająco - 

naważające

RAZEM

WARTOŚĆ 

NETTO
VAT

WARTOŚĆ 

BRUTTO
Lp NAZWA

PRODUCENT I 

MODEL

KRAJ 

POCHODZE

NIA

OKRES 

GWARANCJI w 

miesiącach

Możliwość 

dostarczenia 

urządzenia 

zastępczego na 

czas naprawy 

(TAK/NIE)

Czas dostawy 

w tygodniach

Czas od 

zgłoszenia 

usterki do 

reakcji 

serwisu

CENA NETTO


