
                                                       

Załącznik nr 1. 
 

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

……………………….………………………….…………………….... 

…………………………………………………………………………… 

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

tel.:……………….………………………………. 

e-mail: ………….………………………………. 
 

 

OFERTA   

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 158/2022  

 

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:  

Lp. Minimalne wymagania techniczne dla jednorazowych materiałów 
plastykowych do biodrukowania będącego przedmiotem zapytania 
ofertowego: 

OFERENT / 
potwierdzenie 

1.  Pozycja nr 1: Zakrętki GL 25 wykonane z PP w kolorze czerwonym, 
zamknięte, bez uszczelki, możliwość autoklawowania do 121ºC - 
numer referencyjny E-1679 – dwadzieścia (20) sztuk. 

 
TAK / NIE * 

2.  Pozycja nr 2: Fiolki gwintowane ND13, przeźroczyste, pojemności nie 
mniejszej niż 4 ml- numer referencyjny 7-0764 – pięćset (500) sztuk. 

TAK / NIE * 

3.  Pozycja nr 3: Nakrętki gwintowane zamknięte ND13, wykonane z PP, 
czarne - numer referencyjny 7-0779 - pięćset (500) sztuk. 

TAK / NIE * 

4.  Pozycja nr 4: Statywy z PP na probówki typu Falcon 15ml– numer 
referencyjny B-0326-  pięć (5) sztuk.   

TAK / NIE * 

5.  Pozycja nr 5: Statywy z PP na probówki typu Falcon 50 ml– numer 
referencyjny B-0327-  pięć (5) sztuk.    

TAK / NIE * 

6.  Pozycja nr 6: Jednorazowe butelki ciemne gwintowane z wąską szyjką 
o  pojemności 500 ml, bez nakrętki - numer referencyjny- 2-1464-  
dwadzieścia (20) sztuk.   

TAK / NIE * 

7.  Pozycja nr 7: Zestaw koszulek termokurczliwych 171szt/mix - numer 
referencyjny YT-06867 lub rozwiązanie równoważne-  jeden (1) 
zestaw. 

TAK / NIE * 

8.  Pozycja nr 8: Probówki wirówkowe stożkowe typu Falcon z PP, czarne 
przeznaczone do przechowywania próbek wrażliwych na światło, o 
pojemności 15ml, z  zakrętką zabezpieczającą przed wyciekaniem oraz 
białym polem do opisu, autoklawowalne w temperaturze 121°C., 
odporne na niskie temperatury do -100°C. - numer referencyjny 7-
5010-  pięćdziesiąt  (50) sztuk. 

TAK / NIE * 

9.  Pozycja nr 9: Probówki wirówkowe stożkowe typu Falcon z PP, czarne 
przeznaczone do przechowywania próbek wrażliwych na światło, 
stożkowodenne o pojemności 50 ml, z  zakrętką zabezpieczającą przed 
wyciekaniem oraz białym polem do opisu, autoklawowalne w 
temperaturze 121°C., odporne na niskie temperatury do -100°C. - 
numer referencyjny 7-5011-  pięćdziesiąt  (50) sztuk 

TAK / NIE * 

10.  Pozycja nr 10: Nalepka o średnicy 12,7 mm do sterylizacja radiacyjnej 
- numer referencyjny CPI-R01E lub rozwiązanie równoważne-  jedna 
(1) rolka zawierająca pięć tysięcy (5000) nalepek. 

TAK / NIE * 

11.  Pozycja nr 11: Płytki Nunc™ Cell-Culture Treated Multidishes, sterylne, 
24 dołkowe, z pokrywką– numer referencyjny- 142475 – trzy (3) 
opakowania po siedemdziesiąt pięć (75) sztuk każde. 

TAK / NIE * 

12.  Pozycja nr 12: Płytki Nunc™ Non-Treated Multidishes, sterylne, 24 
dołkowe, z pokrywką – numer referencyjny- 144530 – trzy (3) 
opakowania po siedemdziesiąt pięć (75) sztuk każde. 

TAK / NIE * 



                                                       

13.  Pozycja nr 13: Probówka szklana czysta, sterylna bez dodatków, 
próżniowa,  PRF, o objętości 10ml, wyposażona w czerwony korek, z 
etykietą posiadającą znacznik objętości pobranej krwi, posiadająca 
certyfikat IVD, CE, ISO , z datą ważności nie krótszą niż 12/2023– 
numer referencyjny  IMP-PRO-PRF10S-00538- dwa (2) opakowania po 
pięćdziesiąt (50) sztuk każde 

TAK / NIE * 

14.  Pozycja nr 14: Płytki przezroczyste 96 dołkowe z płaskim dnem 
wyposażone w pokrywkę, niesterylne, do precyzyjnych pomiarów 
optycznych i zastosowania w mikroskopii, DNase i  RNase, i human 
DNA free, Non-pyrogenic , pakowane po 10 sztuk – numer 
referencyjny 655101 lub rozwiązanie równoważne – dwa (2) 
opakowania po sto (100) sztuk każde. 

TAK / NIE * 

15.  Pozycja nr 15 : Etykiety foliowe srebrne 100 x15, odporne na działanie 
wody, łagodnych kwasów, soli i zasad, benzyn, olei silnikowych i 
rozpuszczalników alifatycznych oraz środków czystości, minimalna 
temperatura aplikacji +4°C, zakres temperatur Od -46°C do +135°C – 
numer referencyjny ETFSA_100x15_1000/40 lub rozwiązanie 
równoważne – jedna (1) rolka zawierająca tysiąc (1000) etykiet. 

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 


