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

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

OFERTA
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 108/2022
1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego do 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:
Minimalne wymagania techniczne dla drobnego sprzętu
laboratoryjnego będącego przedmiotem zapytania ofertowego:

Lp.
1.

Zestawu do ultrafiltracji składający się z:
Pozycja 1: Przepływowej komory membranowej do filtracji
krzyżowej w skali laboratoryjnej, numer referencyjny SKU
1160254 lub rozwiązanie równoważne – jedna (1) sztuka - o
poniższych parametrach:
- wykonana z teflonu (PTFE);
- o powierzchni czynnej dla membrany nie mniejszej niż 42 cm2,
- maksymalne ciśnienie podczas pracy nie większe 27.6 barów
(400 psig),
- objętości zatrzymanej nie mniejszej niż 17 ml,
- maksymalnej temperaturze pracy nie mniejszej niż 260°C
(500°F),
- ustawienie maksymalnego momentu obrotowego śrub w lbs
nie mniejsze niż 15,
- ustawienie maksymalnego momentu dokręcania łączników w
lbs nie mniejsze niż 25,
Pozycja 2: Płaskiej membrany ultrafiltracyjnej SY V4 wykonanej
z PVDF+ - numer referencyjny SKU YMV44205 lub rozwiązanie
równoważne- jedno (1) opakowanie zawierające pięć (5) sztuk
Pozycja 3 : Przekładki typu High Foulant Spacer, wykonanej z
PTFE, grubości nie mniejszej niż 50-60 Mil, - numer referencyjny
SKU 1140067 lub rozwiązanie równoważnejedno (1)
opakowanie zawierające pięć (5) sztuk.
Pozycja 4: Pokrętła wykonanego ze stali z czterema ramionami
typu Fast Lock 3/8" – 16 gwintowany otwór wylotowy, średnica
nie mniejsza niż 2" - numer referencyjny SKU 1160132 lub
rozwiązanie równoważne- jedna (1) sztuka.
Pozycja 5: Wspornik membrany spiekanej SS316, 20 Micron numer referencyjny SKU 1160217 lub rozwiązanie
równoważne- jedna (1) sztuka.
Pozycja 6 : Przekładki typu High Foulant Spacer, wykonanej z
PP, grubości nie mniejszej niż 65 Mil, - numer referencyjny SKU
1142823 lub rozwiązanie równoważne- jedno (1) opakowanie
zawierające pięć (5) sztuk.
Pozycja 7 : Uszczelka typu O-Ring, o rozmiarze nie mniejszym
niż 2-214, wykonana z FFKM (Markez) - numer referencyjny SKU
1160152 lub rozwiązanie równoważne- jedno (1) opakowanie.
Pozycja 8: Płaskiej membrany ultrafiltracyjnej SY BY wykonanej
z PVDF - numer referencyjny SKU YMBY4205 lub rozwiązanie
równoważne- jedno (1) opakowanie zawierające pięć (5)
sztuk;
Pozycja 9: : Płaskiej membrany ultrafiltracyjnej SY V5
wykonanej z PVDF+ o wymiarach nie mniejszych niż 305 x 305
mm - numer referencyjny SKU YMV53001 lub rozwiązanie
równoważne- jedno (1) opakowanie.

OFERENT /
potwierdzenie
TAK / NIE *

5. Oświadczamy, iż spełniamy wymogi uczestnictwa w postępowaniu i nie jesteśmy powiązani
osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się ̨ 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, 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.
- TAK / NIE *
6. Uwagi:
………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………
……………………..……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………
………..………………………………………………………..……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….
(podpis i pieczątka Oferenta
* proszę wybrać prawidłową odpowiedź

