Załącznik nr 1 – do ZO-11/19/BD
( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY
Dotyczy: Zapytania Ofertowego - dostawa materiałów zużywalnych niezbędnych do realizacji zadań
grantowych dla Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w Warszawie

I. OFERTĘ SKŁADA:
Nazwa Wykonawcy
wpisany do:

NIP
REGON
Adres:
Telefon:
Fax:
e-mail:
Osoba do kontaktów: e-mail, telefon

• Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy
……………………...…………….. pod nr KRS .....................
• lub do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej .................................................................

II. OFERTA WYKONAWCY
My, niżej podpisani, niniejszym oświadczamy, co następuje: oferujemy, zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Zapytaniu Ofertowym (dalej: ZO) wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:

Razem wartość zamówienia
netto PLN:……………………… ( słownie:………………………………………………………………………………………………)
brutto PLN: …………………….(słownie: ……………………………………………………………………………………………...)

Ilość
(opakowania)

Lp.

Nr katalogowy

Nazwa, opis przedmiotu zamówienia

1

140640

2

140620

3

140629

4

140644

5

174930

Płytki sterylne 6 dołkowe wyposażone w
inserty, memebrana o
wielkości porów 0,4 um
firmy Thermo Scientific Nunc
Opakowanie 4 płytki, 24 inserty
Płytki sterylne 24 dołkowe wyposażone w
inserty w ilości 12 sztuk, memebrana o
wielkości porów 0,4 um
firmy Thermo Scientific Nunc
Opakowanie 4 płytki, 48 insertów
Płytki 24-dołkowe sterylne z insertem,
firmy Thermo Scientific Nunc (48 szt.)pory 8 μm
Płytki 6-dołkowe sterylne z insertem,
firmy Thermo Scientific Nunc (24 szt.)pory 8 μm
MD24 Nunclon Sphera Case of 7

6

174932

MD6 Nunclon Sphera Case of 7

10

7

174943

35 MM Dish Nunclon Sphera Case of 20

3

8

174929

96U With Lid, Nunclon Sphera P

2

Wartość netto

Kwota
podatku
VAT

Wartość brutto

10

10

10

10

10

RAZEM
Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania/realizacji
zamówienia.
III. OŚWIADCZENIA
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ZO i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń. Tym samym
zobowiązujemy się do spełnienia wszystkich warunków zawartych w ZO.
2. Oferujemy termin płatności 30 dni od daty otrzymania faktury, po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia.
4. Oświadczamy, że osoby bezpośrednio uczestniczące w realizacji zamówienia posiadają doświadczenie i
kwalifikacje gwarantujące należyte i fachowe wykonywanie dostawy będącej przedmiotem niniejszego
zamówienia.
5. Oświadczamy, że złożona oferta jest ważna przez 30 dni od dnia składania ofert.

6. Osobą/osobami upoważnionymi do reprezentowania naszej firmy przy ewentualnym podpisaniu umowy w
sprawie udzielenia niniejszego zamówienia będą:
▪

………………………………………………….
/imię, nazwisko, pełniona funkcja/

▪

..…………………………………………………..
/imię, nazwisko, pełniona funkcja/

………………………………………………………
/ data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych

