
Postępowanie: 19/A/2022       Załącznik nr 1 
 
FORMULARZ OFERTOWY 
 
NA DOSTAWE odczynników laboratoryjnych, materiałów jednorazowego użytku, drobnego sprzętu 
laboratoryjnego  
 

Nazwa (firma) Wykonawcy: ………......................................................................................... 

adres: ....................................................................................................................................... 

NIP: .......................................................................................................................................... 

REGON: .................................................................................................................................. 

KRS: ....................................................................................................................................... 

osoba do kontaktów: ................................................................................................................ 

tel. ............................................................. fax. ....................................................................... 

e-mail: ..................................................................................................................................... 

Ja, ............................................................................................., niżej podpisany reprezentując firmę 

..............................................., oferuję dostawę przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem objętym 

niniejszym postępowaniem na następujących warunkach: 

 
Cena całkowita: 
 

Część: 1 Wartość netto:  Wartość brutto: 
Część: 2 Wartość netto:  Wartość brutto: 
Część: 3 Wartość netto:  Wartość brutto: 
Część: 4 Wartość netto:  Wartość brutto: 
Część: 5 Wartość netto:  Wartość brutto: 
Część: 6 Wartość netto:  Wartość brutto: 
Część: 7 Wartość netto: Wartość brutto: 

 
Czas realizacji zamówień na sukcesywne dostawy towaru wynosi: ____ dni roboczych. 
 
Koszty realizacji dostaw pokrywa: ________________ [wpisać właściwe: Wykonawca/Zamawiający]. 
* W przypadku gdy koszty dostawy obciążają Zamawiającego należy podać wysokość kosztów netto PLN: ________  
  [dla jednorazowej dostawy]. 

 
Oświadczam (my), że  

1) nie jestem (jesteśmy) powiązany(i) z Zamawiającym i nie występuje pomiędzy nami konflikt 
interesów; 

2) oferowany przeze mnie (nas) przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego; 
3) oferowany przeze mnie (nas) przedmiot zamówienia nie zawiera produktów 

równoważnych; 
4) zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania 

zamówienia; 
5) akceptuję (my) warunki umowy, zgodnie ze wzorem umowy, załączonym do zapytania 

ofertowego, warunki udziału w postępowaniu zawarte w opisie przedmiotu postępowania z 
zestawieniem produktów Załącznik nr: 2, a także warunki płatności; 



6) w przypadku wybrania mojej (naszej) oferty, zobowiązuję (my) się zrealizować przedmiot 
zamówienia zgodnie z wymaganiami opisanymi w zapytaniu ofertowym; 

7) zrealizuję(my) przedmiot zamówienia, licząc od dnia zawarcia umowy przez Strony, 
w terminie do nie dłuższym niż do: 31.05.2023 r. 

8) przyjmuję(my) do wiadomości i akceptujemy treść Klauzuli informacyjnej Zamawiającego 
(RODO). 

9) wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

10) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 7 
ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835). 

 
Do oferty załączamy: 

1) Opis przedmiotu postępowania z zestawieniem produktów Załącznik nr 2,  

2) Zaparafowany wzór umowy z uzupełnioną pierwszą stroną [dane Wykonawcy] – Załącznik nr 3 

3) Plik Zestawienia produktów Załącznik nr: 2 – edytowalny, w formacie xlsx (plik Excel). 

 
 

.......................................................... 
  (data, pieczęć i podpis zleceniobiorcy 
          lub  osoby upoważnionej) 

 


