
                                                       

Załącznik nr 1. 
 

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

……………………….………………………….…………………….... 

…………………………………………………………………………… 

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

 

tel.:……………….………………………………. 

fax:…………………………….…………………. 

e-mail: ………….………………………………. 
 

 

OFERTA  

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 11/2019 

 

 

1. Przedmiot zamówienia: 
 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i dostawa odczynników chemicznych do hodowli i 

obrazowania na potrzeby hodowli komórkowych oraz obrazowania komórkowego z 

wykorzystaniem materiału zwierzęcego w celu wykonywania badań przemysłowych i prac 

rozwojowych w ramach powyższego projektu.  

2. Cena: 

 

Oferowana cena netto oraz brutto za wykonanie pełnego przedmiotu zamówienia:  

netto ………………………………………………  

słownie: 

...............................................................................................................................................................................  

Brutto ………………………………………….. 

słownie: 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3. Termin ważności oferty: 

Oferta jest ważna przez …………. dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert. 
 
 
 

4. Wymagania techniczne:  



                                                       

Lp.  OFERENT 

1. Pozycja nr 1: Mannitol o stężeniu nie mniejszym niż 10%, roztwór do 
infuzji w opakowaniach nie mniejszych niż 500ml – dwadzieścia (20) 
opakowań.  

 

2.  Pozycja nr 2: Dexaven roztwór do wstrzykiwań o stężeniu nie mniejszym 
niż 8mg na 2ml – jedno (1) opakowanie zawierające dziesięć (10) 
ampułek.  

 

3. Pozycja nr 3: Heparinum WZF, roztwór do wlewów dożylnych o stężeniu 
nie mniejszym niż 5000 j.m./ml – dwa (2) opakowania po dziesięć (10) 
ampułek każde.  

 

4. Pozycja nr 4: Natrium bicarbonicum o stężeniu nie mniejszym niż 8,4% 
(84mg/ml), roztwór do wstrzykiwań – dwa (2) opakowania po 
dwadzieścia (20) ampułek każde.  

 

5. Pozycja nr 5: Synthamin 17 o stężeniu nie mniejszym niż 10% lub 
rozwiązanie równoważne, w opakowaniach nie mniejszych niż 250 ml – 
dziesięć (10) opakowań.  

 

6. Pozycja nr 6: Cernevit, proszek do przygotowania roztworu do 
wstrzyknięć domięśniowych lub rozwiązanie równoważne – dziesięć (10) 
fiolek po 0,75 gram każda.  

 

7. Pozycja nr 7: Veletri 0,5mg, proszek do przygotowywania roztworu do 
infuzji lub rozwiązanie równoważne – dziesięć (10) fiolek.  

 

8. Pozycja nr 8: Glukoza o stężeniu nie mniejszym niż 5% (0,05g/ml) roztwór 
do infuzji – dziesięć (10) opakowań po tysiąc (1000) mililitrów każde.  

 

 

5. Uwagi: 

………………………………………………………..………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………..………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

……………………………………………………………………. 
                                                                                                         (podpis i pieczątka Oferenta) 

 


