
                                                       

Załącznik nr 1. 
 

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

……………………….………………………….…………………….... 

…………………………………………………………………………… 

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

tel.:……………….………………………………. 

e-mail: ………….………………………………. 
 

 

OFERTA   

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 157/2022  

 

1. Przedmiot zamówienia: 
 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i dostawa komponentów do wytworzenia biokomory 

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 komponentów do wytworzenia 
biokomory będącego przedmiotem zapytania ofertowego: 

OFERENT / 
potwierdzenie 

1.  Pozycja nr 1:  Wąż próżniowy metalowy elastyczny, DN16, z kołnierzami na 
obu końcach, długości nie mniejszej niż 1000 mm, minimalnym promień 
jednokrotnego zgięcia nie mniejszym niż 25, minimalny promień 
wielokrotnego zginania nie mniejszy niż 75- numer referencyjny 673336 - 
dwie (2) sztuki. 

 
TAK / NIE * 

2.  Pozycja nr 2: Wąż próżniowy metalowy elastyczny, DN16, z kołnierzami na 
obu końcach, długości nie mniejszej niż 750 mm, minimalnym promień 
jednokrotnego zgięcia nie mniejszym niż 25, minimalny promień 
wielokrotnego zginania nie mniejszy niż 75- numer referencyjny 673326 - 
jedna (1) sztuka. 

  
TAK / NIE * 

3.  Pozycja nr 3: Pierścienie zaciskowe do małych kołnierzy typu KF, DN 10/16, 
wykonane ze stali nierdzewnej – numer referencyjny 660010 - osiem (8) sztuk. 

 
 

TAK / NIE * 

4.  Pozycja nr 4: Pierścienie centrujące, DN16, wykonane ze stali nierdzewnej – 
numer referencyjny 660124 - osiem (8) sztuk. 

 
TAK / NIE * 

5.  Pozycja nr 5 : Złącza wylotowe do węży z kryzą, DN 16,  do małych kołnierzy 
typu KF, wykonane z aluminium  - numer referencyjny LLG-7101635 – cztery 
(4) sztuki. 

 
TAK / NIE * 

6.  Pozycja nr 6 : Złączka w kształcie litery T – numer referencyjny LLG-9882672- 
jedna (1) sztuka. 

 
TAK / NIE * 

7.  Pozycja nr 7: Wąż do gazów obojętnych i niskich ciśnień TYGON A 60-G 6,4x9,6 
mm  - numer referencyjny AFL00017 lub rozwiązanie równoważne - piętnaście 
(15) metrów 

 
TAK / NIE * 

8.  Pozycja nr 8: Zawór przelotowy VS 16C -  numer referencyjny 665007- jedna 
(1) sztuka. 

 
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 


