Załącznik nr 1.
………………... (miejscowość, data) ………………...
Oferent:
……………………….………………………….……………………....
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
(nazwa i adres Oferenta)

tel.:……………….……………………………….
e-mail: ………….……………………………….

OFERTA
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 36/2021
1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego drobnego
sprzętu laboratoryjnego w postaci mikroskopu binokularowego 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:
………………………………………………………
słownie:
......................................................................................................................................................
Proponowana cena brutto:
……………………………………………………….
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 fabrycznie nowego drobnego
sprzętu laboratoryjnego w postaci mikroskopu binokularowego będącego
przedmiotem zapytania ofertowego:

1.

- wyposażony w głowice binokularową 45 stopni / tubus fotograficzny 30
stopni i rotację 360 stopni.
- wyposażony w czteromiejscowy uchwyt rewolwerowy.
- wyposażony w okulary szerokokątne typu WF10X/18 mm lub
rozwiązanie równoważne.
- wyposażony w obiektyw o powiększeniu x4/x10/x40/x100.
- wyposażony w współosiowe ogniskowanie zgrubne z precyzyjną
regulacją oporu lub rozwiązanie równoważne.
- wyposażony w mechaniczny stolik z współosiowym, bez zębatkowym
mechanizmem ruchu lub rozwiązanie równoważne.
- wyposażony w kondensator Abbego z przesłoną irysową lub rozwiązanie
równoważne.
- wyposażony w oświetlenie LED o mocy nie mniejszej niż 3W z regulacją
intensywności.
- zasilanie 230V/50hz.
- posiadający certyfikat CE.
- wyposażony w pokrywę ochronną i olejek immersyjny.
- gwarancja nie krótsza niż 24 miesiące od daty dostawy potwierdzonej
protokołem zdawczo-odbiorczym.

OFERENT /
potwierdzenie

TAK / NIE *
Numer referencyjny
urządzenia:

5. Oświadczamy, iż spełniamy wymogi uczestnictwa w postępowaniu i nie jesteśmy

powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tj. w szczególności spełniamy
poniższe warunki:
a.

b.

c.
d.

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 ;
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;
Oferent nie jest podmiotem powiązanym lub podmiotem partnerskim w stosunku do
Zamawiającego w rozumieniu Rozporządzenia nr 651/2014;
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 *

6. Uwagi:
………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………
……………………..……………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

* proszę wybrać prawidłową odpowiedź

