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Załącznik nr. 1 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Dane Oferenta 

Nazwa Oferenta  

Adres  

NIP  

Rodzaj podmiotu  

Osoba kontaktowa  

Imię i nazwisko  

e-mail  

Telefon  

Dane oferty 

Data oferty  

Termin ważności oferty (co najmniej 30 dni)  

Cena całkowita netto  

Podatek VAT  

Cena całkowita brutto  

Termin realizacji (dni)  

Informacje dodatkowe  

Warunki płatności  

Oświadczenia 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z:  
- przedmiotem zamówienia,  
- informacją zawartą w zapytaniu ofertowym nr 01/01/2017 z dnia 02.01.2017r. którą w 
pełni akceptujemy i uznajemy się za związanych zawartymi w niej postanowieniami i 
zasadami postępowania,  
A tym samym:  
- uzyskaliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego sporządzenia oferty i 
wykonania zamówienia,  
- zapoznaliśmy się z całym przedmiotem zamówienia w takim zakresie, że zapewnia to 
prawidłowe sporządzenie oferty jak realizację zamówienia i nie wnosimy zastrzeżeń,  
- oświadczamy, że przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia.  
- oświadczamy, że zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do realizacji 
zamówienia w miejscu i terminie zgodnym z przedmiotem zamówienia i oferty. 
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Lp. 
Materiały i sprzęt na transfer 

Ilość 
(szt.) 

Cena jedn. 
netto 

Cena całkowita 
netto 

Wartość podatku 
VAT 

Cena całkowita 
brutto 

1.  Marker permanentny do pisania na szkle, plastiku, porcelanie, 
gumie 

24     

2.  Butla laboratoryjna wykonana z HDPE, z kranem i uchwytem, poj. 
25 l 

2     

3.  Mieszadełko magnetyczne z teflonową powłoką, dł. 20 mm, 
średnica 6-8 mm 

10     

4.  Mieszadełko magnetyczne z teflonową powłoką, dł. 15 mm, 
średnica  6-8 mm 

10     

5.  Mieszadełko magnetyczne z teflonową powłoką, dł. 40 mm, 
średnica 7-8 mm 

10     

6.  Tryskawka wykonana z LDPE, z wąską szyjką, poj. 500 ml, 
niebieska nakrętka 

5     

7.  Tryskawka wykonana z LDPE, z wąską szyjką, poj. 500 ml, żółta 
nakrętka 

10     

8.  Zlewka pomiarowa wykonana z PP, z uchwytem i wlewem, poj. 
1000 ml 

2     

9.  Nitrylowe rękawice bezpudrowe, opakowanie 100 szt., rozmiar S 15     

10.  Nitrylowe rękawice bezpudrowe, opakowanie 100 szt., rozmiar M 40     

11.  Nitrylowe rękawice bezpudrowe, opakowanie 100 szt., rozmiar L 17     

12.  Pipeta automatyczna jednokanałowa, z wyrzutnikiem końcówek, 
poj. 0,5-10 μl 

1     

13.  Pipeta automatyczna jednokanałowa, z wyrzutnikiem końcówek, 
poj. 10-100 μl 

1     

14.  Pipeta automatyczna jednokanałowa, z wyrzutnikiem końcówek, 
poj. 20-200 μl 

1     

15.  Pipeta automatyczna jednokanałowa, z wyrzutnikiem końcówek, 
poj. 100-1000 μl 

1     
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16.  Pipeta automatyczna jednokanałowa, z wyrzutnikiem końcówek, 
poj. 500-5000 μl 

1     

17.  Końcówki do pipet automatycznych typu mikro, bezbarwne, o 
objętości 0,5-10 μl, opakowanie 1000 szt. 

2     

18.  Końcówki do pipet automatycznych, żółte, o objętości 5-200 μl, 
opakowanie 1000 szt. 

2     

19.  Końcówki do pipet automatycznych, niebieskie, o objętości 100-
1000 μl, opakowanie 1000 szt. 

2     

20.  Końcówki do pipet automatycznych, bezbarwne, o objętości 500-
5000 μl, opakowanie 250 szt. 

2     

21.  Puste pudełko na końcówki do pipet o poj. 200 μl, z polipropylenu 1     

22.  Folia aluminiowa 100 m x 300 mm, grubość 0,03 mm 2     

23.  Folia aluminiowa 100 m x 500 mm, grubość 0,03 mm 2     

24.  Pinceta ostre wygięte końce, stal nierdzewna, długość 110-115 
mm 

6     

25.  Pinceta proste zaokrąglone końce, stal nierdzewna, długość 140-
150 mm 

4     

26.  Pinceta ostre cienkie końce, stal nierdzewna, długość 120-130 
mm 

2     

27.  Parafilm - folia uszczelniajaca o szerokości 45-50 mm, długość 75 
m 

1     

28.  Butla ze szkła borokrzemowego 100 ml, z niebieską nakrętką 5     

29.  Butla ze szkła borokrzemowego 250 ml, z niebieską nakrętką 5     

30.  Butla ze szkła borokrzemowego 500 ml, z niebieską nakrętką 5     

31.  Butla ze szkła borokrzemowego 1000 ml, z czerwoną nakrętką 4     

32.  Zlewka niska ze szkła borokrzemowego 25 ml, z podziałką 10     

33.  Zlewka niska ze szkła borokrzemowego 50 ml, z podziałką 10     

34.  Zlewka niska ze szkła borokrzemowego 250 ml, z podziałką 10     

35.  Zlewka niska ze szkła borokrzemowego 600 ml, z podziałką 20     

36.  Zlewka niska ze szkła borokrzemowego 1000 ml, z podziałką 20     

37.  Zlewka niska ze szkła borokrzemowego 2000 ml, z podziałką 4     
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38.  Bagietka szklana, długość 200-250 mm, średnica 4-5 mm, obie 
końcówki stopione 

10     

39.  Cylinder miarowy ze szkła borokrzemowego 10 ml, ze stopką 
sześciokątną, z podziałką 

1     

40.  Cylinder miarowy ze szkła borokrzemowego 100 ml, ze stopką 
sześciokątną, z podziałką 

2     

41.  Cylinder miarowy ze szkła borokrzemowego 250 ml, ze stopką 
sześciokątną, z podziałką 

2     

42.  Cylinder miarowy ze szkła borokrzemowego 500 ml, ze stopką 
sześciokątną, z podziałką 

2     

43.  Statyw laboratoryjny, śr. 12 mm, dł. pręta 650-900 mm, wymiary 
podstawy: (250-300) x (180-220) mm 

1     

44.  Pinceta precyzyjna, samozaciskowa, kwasoodporna, dł. 120-130 
mm, płaska, zaokrąglone końce 

1     

45.  Łapa do biuret pojedyncza, chromowana  1     

46.  Łącznik krzyżowy chromowany, śr. rozwarcia 12,5-16,5 mm  1     

47.  Anoda grafitowa, wymiary (110-130) x (40-50) x (4-5) mm  1     

48.  Lejek z PP z krótką nóżką do napelniania dużych naczyń, średnica 
180-200 mm 

1     

49.  Lejek uniwersalny z PP o średnicy 70-75 mm, z krótką nóżką 2     

50.  Lejek uniwersalny z PP o średnicy 100-110 mm, z krótką nóżką 1     

51.  Lejek uniwersalny z PP o średnicy 120-130 mm, z krótką nożką 1     

52.  Biała nylonowa szczotka do czyszczenia szkalnych zlewek z 
plastikową rączką 

2     

53.  Skalpel z uchwytem, ze stali nierdzewnej, długość 140-160 mm 3     

54.  Szpatułko-łyżeczka ze stali nierdzewnej, długość całkowita 200-
250 mm 

2     

55.  Szkiełka podstawowe szlifowane zwykłe, opakowanie 50 szt. 20     

56.  Fartuch laboratoryjny damski z kołnierzem, rozmiar 36, 100 % 
bawełny 

6     
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57.  Fartuch laboratoryjny damski z kołnierzem, rozmiar 40, 100 % 
bawełny 

3     

58.  Fartuch laboratoryjny męski z kołnierzem, rozmiar 46, 100 % 
bawełny 

3     

59.  Fartuch kwasoługoochronny z regulacją na pasku szyjnym, 
wykonany z tkaniny Plavitex Acid, rozmiar 170-176 

2     

60.  Okulary ochronne, przeźroczyste szybki 2     

61.  Obuwie autoklawowalne, rozmiar 36-37 1     

62.  Obuwie autoklawowalne, rozmiar 38-39 2     

63.  Obuwie autoklawowalne, rozmiar 40-41 1     

64.  Multimetr cyfrowy; LCD, podświetlany, zakres pomiaru napięcia 
AC: 1 m ÷ 4/40/400/750 V; pomiar: prądu AC, prądu DC, 
rezystancji, temperatury 

4     

65.  Gilotyna do cięcia papieru A3 z automatycznym systemem 
docisku papieru 

1     

66.  Nożyce do cięcia blachy, długość 230-250 mm 2     

67.  Eksykator szafkowy bezbarwny o pojemności 100-110 l 1     

68.  Kanister z HDPE z szerokim wlewem, pojemność 20 l, z nakrętką 20     

69.  Czyściwo celulozowe białe 2-warstwowe, długość rolki 300 m, 
opakowanie 2 rolki 

17     

70.  Wałek gumowy, szerokość 40-55 mm 3     

71.  Zasilacz laboratoryjny dwukanałowy z wyświetlaczami LCD; 
napięcie zasilania: 230 V, napięcie wyjściowe:  regulowane 2 x (0-
30 V), prąd wyjściowy: 2 x (0-5 A); z przewodami pomiarowymi 
typu banan krokodyl 

2     

72.  Pojemniki plastikowe do przetrzymywania blach o wymiarach 28-
30 cm x 18-20 cm x 3-5 cm 

20     

73.  Eksykator ze szkła borokrzemowego, z pokrywą i uchwytem, 
średnica wew. 270-290 mm 

1     

74.  Wkład porcelanowy do eksykatora, średnica 265-285 mm 1     

75.  Pipeta Pasteura z PE, poj. 3 ml, opakowanie 500 szt. 1     
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76.  Szkiełka nakrywkowe o powierzchni 20-22 mm x 20-22 mm, 
grubość 2, opakowanie 1000 szt. 

1     

77.  Szalka Petriego szklana o średnicy 200 mm i wysokości 40-45 mm 5     

78.  Szalka Petriego szklana o średnicy 150 mm i wysokości 25-30 mm 5     

79.  Płyta grzejna ceramiczna z wyświetlaczem LED, moc grzewcza 
1500-1600 W, temp. max.  450-500°C, wymiary powierzchni 
grzewczej (230-260) x (230-260) mm 

2     

80.  Waga precyzyjna; działka elementarna d: 0,001/0,01 g; max. 
zakres pomiarowy: 200/2000 g 

1     

 

 

……………………………. 

(miejsce, data) 

 

 

 

…………………………….. 

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej) 


