
                                                       

Załącznik nr 1. 
 

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

……………………….………………………….…………………….... 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 
(nazwa i adres Oferenta) 

tel.:……………….………………………………. 

e-mail: ………….………………………………. 
 

 

OFERTA   

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 21/2021  

 

1. Przedmiot zamówienia: 
 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wynajem powierzchni laboratoryjnej lub powierzchni biurowej z 

możliwością adaptacji na powierzchnie laboratoryjną (jedno pomieszczenie), przez okres minimum 27 miesięcy, 

w celu wykonywania badań przemysłowych i prac rozwojowych zaplanowanych w projekcie badawczym pt.: „3D 

biodrukowana tkanka wątrobowa wraz z układem naczyniowym jako innowacyjny model do oceny toksyczności 

leków i skuteczności terapii antynowotworowych”.  

 
2. Cena: 

Proponowana cena netto za 1 (jeden) miesiąc wynajmu:   

………………………………………………………  

słownie:    

...................................................................................................................................................... 

Proponowana cena brutto za 1 (jeden) miesiąc wynajmu:   

………………………………………………………. 

słownie:    

...................................................................................................................................................... 

3. Termin ważności oferty: 

Oferta jest ważna przez ……………... dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert. 
 

  



                                                       

4. Wymagania techniczne:  

Lp. Minimalne wymagania techniczne dla dwóch pomieszczeń 
laboratoryjnych będących przedmiotem zapytania ofertowego: 

OFERENT / 
potwierdzenie 

1. - powierzchnia nie mniejsza niż 30 m2  
- pomieszczenia o wysokości nie mniejszej niż 2,3 metra. 
- pomieszczenia z dostępem do światła dziennego. 
- wyposażone w klimatyzator z funkcją chłodzenia jak i grzania.  
- wyposażone w wydzielone wewnętrzne zamykane pomieszczenie o 
powierzchni nie mniejszej niż 6m2; przeszklone lub z bezpośrednim 
dostępem do światła dziennego;  
- wyposażone w minimum 1 autonomiczny kanał wentylacyjny 
wyciągowy z wentylatorami zlokalizowanymi poza pomieszczeniem.   
- podłoga wyłożona materiałem odpornym na czynniki chemiczne i 
biologiczne, łatwo zmywalna.   
- pomieszczenia usytuowane na poziomie 0 lub wyżej (jeżeli lokal znajduje 
się powyżej poziomu 0 wymagany dostęp pośredni do windy towarowej 
o nośności nie mniejszej niż 0,5 tony). Nie kwalifikuje się żaden lokal 
umiejscowiony poniżej linii gruntu.  
- gotowa instalacja centralnego ogrzewania.  
- gotowa instalacja wodno-kanalizacyjna,  w tym rura kanalizacyjna 
minimum fi 50mm.   
- dla obu pomieszczeń gotowa instalacja elektryczna wraz z przydziałem 
mocy nie mniejszym niż >/=8KW, podłączone oświetlenie sufitowe 
natynkowe oraz nie mniej nie mniej niż 8 gniazd 230V.   
- dostęp do toalet (damska i męska bądź koedukacyjna) zlokalizowanych 
na tym samym poziomie co najmowane pomieszczenia laboratoryjne, 
- możliwość doprowadzenia z zewnątrz łącza internetowego 
światłowodowego lub rozwiązanie równoważne. 

 
 

TAK / NIE * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAK / NIE * 
 

 
5. Czy oferowane pomieszczenia laboratoryjne mieszczą się w odległości nie większej niż 2 km od 

siedziby Zamawiającego (ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa)? - TAK / NIE * 
 

6. Czy oferta zawiera wszelkie koszty eksploatacyjne związane z wynajmem pomieszczeń 
laboratoryjnych, zgodnie ze stawkami wynajmującego na dzień złożenia oferty?  - TAK / NIE * 

 

7. 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 * 

 
 

8. Uwagi: 

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

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

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

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

 

 

……………………………………………………………………. 
                                                                                                         (podpis i pieczątka Oferenta) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

* proszę wybrać prawidłową odpowiedź 


