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

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

OFERTA
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 151/2022
1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i dostawa jednorazowych materiałów plastykowych do
biodrukowania 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 jednorazowych materiałów
plastykowych do biodrukowania będącego przedmiotem zapytania
ofertowego:
Pozycja nr 1: Rękawiczki niesterylne w rozmiarze S - numer
referencyjny 290472 lub rozwiązanie równoważne – tysiąc pięćset
(1500) sztuk.

OFERENT /
potwierdzenie

2.

Pozycja nr 2: Rękawiczki niesterylne w rozmiarze M - numer
referencyjny 290473 lub rozwiązanie równoważne - tysiąc (1000)
sztuk.

TAK / NIE *

3.

Pozycja nr 3: Rękawiczki niesterylne w rozmiarze L - numer
referencyjny 290474 lub rozwiązanie równoważne - tysiąc (1000)
sztuk

TAK / NIE *

4.

Pozycja nr 4: Rękawiczki sterylne w rozmiarze 6.5 – numer
referencyjny NN-MMM-MLSB-065 lub rozwiązanie równoważnedwieście (200) sztuk

TAK / NIE *

5.

Pozycja nr 5: Rękawiczki sterylne w rozmiarze 7.5– numer
referencyjny NN-MMM-MLSB-075 lub rozwiązanie równoważnedwieście (200) sztuk.

TAK / NIE *

Pozycja nr 6: Fartuch chirurgiczny Standard rozmiar M, sterylny
wykonany z pięciowarstwowej, niepylącej włókniny typu SMMS o
gramaturze 35g/m2 bez dodatku kauczuku oraz kalafonii - numer
referencyjny NOG00220 lub rozwiązanie równoważnesto
dwadzieścia (120) sztuk.
7. Pozycja nr 7: Fartuch chirurgiczny Standard rozmiar L, sterylny
wykonany z pięciowarstwowej, niepylącej włókniny typu SMMS o
gramaturze 35g/m2 bez dodatku kauczuku oraz kalafonii - numer
referencyjny NOG00230 lub rozwiązanie równoważne- osiemdziesiąt
(80) sztuk.
8. Pozycja nr 8: Ubranie chirurgiczne rozmiar M, komplet składający się
z bluzy i spodni, wykonany z miękkiej, niepylącej włókniny
SMS/SMMS lub SMMMS - numer referencyjny KC4002 lub
rozwiązanie równoważne- pięćdziesiąt (50) sztuk.
9. Pozycja nr 9: Ubranie chirurgiczne rozmiar L, komplet składający się z
bluzy i spodni, wykonany z miękkiej, niepylącej włókniny SMS/SMMS
lub SMMMS - numer referencyjny KC4003 lub rozwiązanie
równoważne- sto (100) sztuk.
10. Pozycja nr 10: Kompresy jałowe 10 cm x 10 cm, pakowane w pakiety
po 10 sztuk każdy, 10 pakietów pakowanych w opakowanie zbiorcze
(tj. 10 pakietów x 10 sztuk) - numer referencyjny 1325519236 lub
rozwiązanie równoważne- dziesięć (10) opakowań zbiorczych.
11. Pozycja nr 11: Gaza opatrunkowa sterylna 1m2 (100cm x 100cm)czterdzieści (40) sztuk.

TAK / NIE *

Lp.
1.

6.

TAK / NIE *

TAK / NIE *

TAK / NIE *

TAK / NIE *

TAK / NIE *

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

