
                                                       

Załącznik nr 1. 
 

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

……………………….………………………….…………………….... 

…………………………………………………………………………… 

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

tel.:……………….………………………………. 

e-mail: ………….………………………………. 
 

 

OFERTA   

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 155/2022  

 

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:  

Lp. Minimalne wymagania techniczne dla drobnego sprzętu 
laboratoryjnego będącego przedmiotem zapytania ofertowego: 

OFERENT / 
potwierdzenie 

1.  1: Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek pracująca w 
zakresie 0,5 - 5 ml-  numer referencyjny 3123000071 lub rozwiązanie równoważne - trzy 
(3) sztuki: 

− nastawna wyposażona w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości;  

− autoklawowalna  w całości; 

− oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek; 

− indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym; 

− ultralekki system tłoczka pipety  z materiału Fortron; 

− możliwość rekalibracji; 

− waga pipety nie większa niż 98 g; 

− posiada chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem; 

− gwarancja 36 miesięcy; 

− barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego 

zakresu końcówki;  

− próbka końcówek dołączona do opakowania - końcówki wyprodukowane z 

najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, 

oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem; 

− 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do 

dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego 

odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo 

i leworęczne; 

− dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej 

cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe 

przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do 

ustawień fabrycznych; 

− w połączeniu z odpowiednimi końcówkami spełniają wymagania normy EN 

ISO 8655; 

− instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub 

papierowej; 

− 5 lat gwarancji na pierścień mocujący. 

 
TAK / NIE * 

2.  2: Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem pracująca w zakresie 20-
200 μl; numer referencyjny 3123000055 lub rozwiązanie równoważne – trzy (3) sztuki: 
 

− nastawna wyposażona w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości; 

− autoklawowalna w całości; 

− oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek; 

− indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym; 

− ultralekki system tłoczka pipety  z materiału Fortron; 

− możliwość rekalibracji; 

− waga pipety nie większa niż 80g; 

− stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne 

nałożenie końcówki; 

− sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację 

pierścienia blokującego; 

− posiada chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem; 

− gwarancja 36 miesięcy; 

− barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego 

zakresu końcówki; 

− 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do 

dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego 

odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo 

i leworęczne; 

− dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej 

cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe 

przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do 

ustawień fabrycznych; 

− w zestawie pudełko wielokrotnego użytku z możliwością nawet 100 

krotnego autoklawowania z końcówkami wyprodukowanymi z najwyższej 

  
TAK / NIE * 



                                                       

jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – 

wymagane poświadczenie certyfikatem; 

− w połączeniu z odpowiednimi końcówkami spełniają wymagania normy EN 

ISO 8655; 

− instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub 

papierowej; 

− 5 lat gwarancji na pierścień mocujący. 

 

3.  3: Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek pracująca w 
zakresie 100-1000 μl; numer referencyjny 3123000063 lub rozwiązanie równoważne - 
dwie (2) sztuki: 
 

− nastawna wyposażona w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości; 

− autoklawowalna w całości; 

− oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek; 

− indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym; 

− ultralekki system tłoczka pipety  z materiału Fortron; 

− możliwość rekalibracji; 

− waga pipety nie większa niż 80g; 

− stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne 

nałożenie końcówki; 

− sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację 

pierścienia blokującego; 

− posiada chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem; 

− gwarancja 36 miesięcy; 

− barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego 

zakresu końcówki; 

− 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do 

dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego 

odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo 

i leworęczne; 

− dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej 

cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe 

przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do 

ustawień fabrycznych; 

− w zestawie pudełko wielokrotnego użytku z możliwością nawet 100 

krotnego autoklawowania z końcówkami wyprodukowanymi z najwyższej 

jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – 

wymagane poświadczenie certyfikatem; 

− w połączeniu z odpowiednimi końcówkami spełniają wymagania normy EN 

ISO 8655; 

− instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub 

papierowej; 

− 5 lat gwarancji na pierścień mocujący. 

 

 
 

TAK / NIE * 

4.  4: Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek pracująca w 
zakresie 0,5 - 10 μl; numer referencyjny 3123000020 lub rozwiązanie równoważne - 
cztery (4) sztuki: 
 

− nastawna wyposażona w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości; 

− autoklawowalna w całości; 

− oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek; 

− indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym; 

− możliwość rekalibracji; 

− waga pipety nie większa niż 80g; 

− stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne 

nałożenie końcówki; 

− sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację 

pierścienia blokującego; 

− posiada chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem; 

− gwarancja 36 miesięcy; 

− barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego 

zakresu końcówki ; 

TAK / NIE * 



                                                       

− 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do 

dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego 

odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo 

i leworęczne; 

− dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej 

cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe 

przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do 

ustawień fabrycznych; 

− w zestawie pudełko wielokrotnego użytku z możliwością nawet 100 

krotnego autoklawowania z końcówkami wyprodukowanymi z najwyższej 

jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – 

wymagane poświadczenie certyfikatem; 

− w połączeniu z odpowiednimi końcówkami spełniają wymagania normy EN 

ISO 8655; 

− instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub 

papierowej; 

− 5 lat gwarancji na pierścień mocujący. 

 

5.  5: Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek pracująca w 
zakresie 2-20 μl; numer referencyjny 3123000039 lub rozwiązanie równoważne - 
siedem (7) sztuki: 
 

− nastawna wyposażona w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości; 

− autoklawowalna w całości; 

− oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek; 

− indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym; 

− możliwość rekalibracji; 

− waga pipety nie większa niż 80g; 

− stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne 

nałożenie końcówki; 

− sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację 

pierścienia blokującego; 

− posiada chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem; 

− gwarancja 36 miesięcy; 

− barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego 

zakresu końcówki; 

− 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do 

dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego 

odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo 

i leworęczne; 

− dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej 

cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe 

przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do 

ustawień fabrycznych; 

− w zestawie pudełko wielokrotnego użytku z możliwością nawet 100 

krotnego autoklawowania z końcówkami wyprodukowanymi z najwyższej 

jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – 

wymagane poświadczenie certyfikatem; 

− w połączeniu z odpowiednimi końcówkami spełniają wymagania normy EN 

ISO 8655; 

− instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub 

papierowej; 

− 5 lat gwarancji na pierścień mocujący. 

 
 

TAK / NIE * 

6.  6: Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek pracująca w 
zakresie 10-100 μl; numer referencyjny 3123000047 lub rozwiązanie równoważne - 
osiem (8) sztuki. 
 

− nastawna wyposażona w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości; 

− autoklawowalna w całości; 

− oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek; 

− ultralekki system tłoczka pipety  z materiału Fortron; 

− indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym; 

TAK / NIE * 



                                                       

− możliwość rekalibracji; 

− waga pipety nie większa niż 80g; 

− stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne 

nałożenie końcówki; 

− sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację 

pierścienia blokującego; 

− posiada chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem; 

− gwarancja 36 miesięcy; 

− barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego 

zakresu końcówki;  

− 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do 

dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego 

odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo 

i leworęczne; 

− dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej 

cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe 

przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do 

ustawień fabrycznych; 

− w zestawie pudełko wielokrotnego użytku z możliwością nawet 100 

krotnego autoklawowania z końcówkami wyprodukowanymi z najwyższej 

jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – 

wymagane poświadczenie certyfikatem; 

− w połączeniu z odpowiednimi końcówkami spełniają wymagania normy EN 

ISO 8655; 

− instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub 

papierowej; 

− 5 lat gwarancji na pierścień mocujący. 

 

7.  7: Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa 8-kanałowa ze zrzutnikiem końcówek 
pracująca w zakresie 10-100 µL, numer referencyjny 3125000036 lub rozwiązanie 
równoważne  - dwie (2) sztuki : 
 

− nastawna wyposażona w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości; 

− autoklawowalna w całości bez konieczności rozkręcania na części; 

− oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek; 

− indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym; 

− możliwość rekalibracji; 

− ultralekki system tłoczka pipety  z materiału Fortron; 

− każdy z kanałów posiada stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety 

umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki; 

− sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację 

pierścienia blokującego; 

− możliwość korzystania z mniejszej ilości końcówek niż ilość posiadanych 

kanałów; 

− pojedynczy kanał możliwy do usunięcia, np. w przypadku korzystania z 

płytek 6-cio dołkowych; 

− dolna część wymienna pomiędzy wersjami 8-mio i 12-sto kanałowymi o 

tym samym zakresie objętości; 

− 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do 

dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego 

odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo 

i leworęczne; 

− dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej 

cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe 

przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do 

ustawień fabrycznych; 

− posiada chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem; 

− gwarancja 36 miesięcy; 

− barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego 

zakresu końcówki; 

− w połączeniu z odpowiednimi końcówkami spełniają wymagania normy EN 

ISO 8655; 

− instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub 

papierowej; 

TAK / NIE * 



                                                       

− 5 lat gwarancji na pierścień mocujący. 

 

 
 

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 


