FORMULARZ Nr 1

.......................................................
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OFERTA WARUNKÓW WYKONANIA ZAMÓWIENIA

W odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, pod nazwą:
„SUKCESYWNA DOSTAWA TESTÓW FOTOMETRYCZNYCH, ODCZYNNIKÓW
CHEMICZNYCH, SZKŁA LABORATORYJNEGO, AKCESORIÓW LABORATORYJNYCH,
SPRZĘTU LABORATORYJNEGO I INNYCH MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH”
będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy,
którym jest:
………………………………………………………………………………
składamy niniejszą ofertę:
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na poniższych warunkach:

l.p.

Część I - przedmiot zamówienia w podziale
na części

Test fotometryczny NANOCOLOR
1. CHZT 2 - 40 (op. 20 oznaczeń)
Producent: MACHEREY NAGEL (nr 985027)
Test fotometryczny NANOCOLOR
2. CHZT 15 - 160 (op. 20 oznaczeń)
Producent: MACHEREY NAGEL (nr 985026)
Test fotometryczny NANOCOLOR
3. CHZT 100 - 1500 (op. 20 oznaczeń)
Producent: MACHEREY NAGEL (nr 985029)
Test fotometryczny NANOCOLOR
4. Pog 0,01 - 1,5 (op. 19 oznaczeń)
Producent: MACHEREY NAGEL (nr 985076)
Test fotometryczny NANOCOLOR
5. Pog 0,3 - 15 (op. 19 oznaczeń)
Producent: MACHEREY NAGEL (nr 985080)
Test fotometryczny NANOCOLOR
6. Pog 10 - 50 (op. 19 oznaczeń)
Producent: MACHEREY NAGEL (nr 985079)

j.m.

Ilość

op.

5

op.

40

op.

110

op.

35

op.

130

op.

20

………………………………………………
miejsce i data

Cena netto

Wartość
netto

Stawka
VAT %

………………………………………………
podpisy i pieczęcie

22

Wartość
brutto

FORMULARZ Nr 1
...............................................................
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

Test fotometryczny NANOCOLOR
7. Mn 0,01 - 10 (zestaw)
Producent: MACHEREY NAGEL (nr 91860)

op.

30

Test fotometryczny NANOCOLOR
8. SO4 200 (op. 20 oznaczeń)
Producent: MACHEREY NAGEL (nr 985086)

op.

120

WARTOŚĆ NETTO / BRUTTO

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 1 za maksymalną cenę
brutto:…………………………………….........…………..........…………….…………....…..…...PLN
słownie: .......................................................................................................................................................................
w tym: netto ...................... PLN + …% stawki VAT (tj..........................zł) =..............PLN brutto

Jednocześnie oświadczamy, że naliczona przez nas stawka podatku VAT jest zgodna z obowiązującymi
przepisami.

………………………………………………
miejsce i data

………………………………………………
podpisy i pieczęcie

23

FORMULARZ Nr 1
.......................................................
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OFERTA WARUNKÓW WYKONANIA ZAMÓWIENIA
W odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, pod nazwą:
„SUKCESYWNA DOSTAWA TESTÓW FOTOMETRYCZNYCH, ODCZYNNIKÓW
CHEMICZNYCH, SZKŁA LABORATORYJNEGO, AKCESORIÓW LABORATORYJNYCH,
SPRZĘTU LABORATORYJNEGO I INNYCH MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH”
będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy,
którym jest:
………………………………………………………………………………
składamy niniejszą ofertę:
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na poniższych warunkach:
l.p.

Część II - przedmiot zamówienia w podziale
na części

j.m

Ilość

1

Alkohol etylowy 96% cz.d.a. (op. 0,5 l)
Producent:…………………………………………………

op.

26

2

Amoniak 25% cz.d.a. (op. 1 l)
Producent:…………………………………………………

op.

13

3

Amonu chlorek cz.d.a. (op. 1 kg)
Producent:…………………………………………………

op.

4

op.

2

op.

2

Amonu nadsiarczan cz.d.a. (op. 1 kg)
Producent…………………………………………………
Amonu molibdenian (VI) uwodniony cz.d.a. (op.
5 250g)
Producent:………………………………………………..

4

6

Di-Amonu wodorofosforan cz.d.a. (op. 500 g)
Producent:………………………………………………..

op.

3

7

Chloroform cz.d.a. (op. 1 l)
Producent:………………………………………………...

op.

70

Celuloza mikrokrystaliczna (C5H10O5)n do
chromatografii cienkowarstwowej lub
8
równoważna (op. 500g)
Producent:………………………………………………...

op.

1

op.

220

Cena netto

Wartość
netto

Stawka
VAT %

Eter naftowy o temp. wrzenia 40-60°C cz.d.a.

9 (op. 1 l)
Producent:…………………………………………………
………………………………………………
miejsce i data

………………………………………………
podpisy i pieczęcie

24

Wartość
brutto

FORMULARZ Nr 1

..............................................................
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

10

1,10 fenantrolina cz.d.a. (op. 50 g)
Producent:………………………………………...………

op.

3

11

Fenoloftaleina wsk. cz.d.a. (op. 10 g)
Producent……………………………………………..….

op.

2

12

Glinu chlorek 6- Hydrat cz.d.a. (op. 500 g)
Producent:……………………………………...……….

op.

5

op.

1

op.

3

op.

11

Amonu żelaza (II) siarczan 6-Hydrat cz.d.a.

13 (op. 1 kg)
Producent ……………………………………………...…
Hydroksyloaminy chlorowodorek cz.d.a.
14 (op. 1 kg)
Producent:………………………………………………...
Kwas azotowy 65% cz.d.a. (op. 1 l)
15
Producent: ………………………………………….….

16

Fenol cz.d.a. (op. 1 kg)
Producent:………………………………………...…….

op.

1

17

Kwas siarkowy 95% cz.d.a. (op. 1 l)
Producent: ………………………………………….….

op.

270

18

Kwas solny 35 - 38% cz.d.a. (op. 1 l)
Producent: ……………………………………….…….

op.

36

19

Di-potasu wodorofosforan cz.d.a. (op. 1 kg)
Producent:…………………………………………….….

op.

1

20

Kwas szczawiowy 2 - Hydrat cz.d.a. (op. 1 kg)
Producent:……………………………….……………….

op.

1

21

Sześciochloroplatynian potasu cz.d.a. (op. 10 g)
Producent:…………………………………………….

op.

1

22

Kalces sól sodowa cz.d.a. (op. 10 g)
Producent:………………………………………..……….

op.

1

23

Kwas orto - fosforowy cz.d.a. 85 % (op. 1 l)
Producent:…………………………………..…………….

op.

7

24

Oranż metylowy wsk. cz.d.a. (op. 5 g)
Producent:………………………………………….…….

op.

2

25

Kwas borowy cz.d.a. (op. 1 kg)
Producent:…………………………………………….….

op.

8

op.

1

op.

2

Miedz (II)i siarczan 5 Hydrat cz.d.a. (op. 1 kg)
Producent:…………………………………………………
Potasu di - wodorofosforan cz.d.a. (op. 1 kg)
27
Producent:…………………………………………….….

26

………………………………………………
miejsce i data

25

.......................................................
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

28

Potasu siarczan cz.d.a. (op. 1 kg)
Producent:………………………………………………….

op.

10

29

Potasowo-sodowy winian cz.d.a. (op. 1 kg)
Producent:………………………………………………….

op.

12

30

Potasu żelazicyjanek cz.d.a. (op. 250 g)
Producent:…………………………………………………

op.

2

31

Potasu chromian cz.d.a. (op. 500 g)
Producent:………………………………………………….

op.

1

32

Sodu chlorek cz.d.a. (op. 1 kg)
Producent…………………………………………………..

op.

42

33

Sodu wodorotlenek cz.d.a. (op. 1 kg)
Producent:………………………………………………….

op.

60

34

Sodu siarczan bezwodny cz.d.a. (op. 1 kg)
Producent:………………………………………………….

op.

10

35

Srebra siarczan cz.d.a. (op. 1 kg)
Producent:………………………………………………….

op.

2

36

Sodu siarczek 9 Hydr. cz.d.a. (op. 100 g)
Producent:…………………………………………………

op.

5

37

Sodu octan bezwodny cz.d.a. (op. 1 kg)
Producent:………………………………………………….

op.

4

38

Salicylan sodu cz.d.a. (op. 250 g)
Producent:………………………………………………….

op.

20

39

Żelaza (III) chlorek 6 Hydr. cz.d.a. (op. 1 kg)
Producent:…………………………………………………

op.

3

40

4-aminobenzenosulfonamid cz.d.a. (op. 100 g)
Producent:…………………………………………………

op.

4

op.

3

op.

1

op.

3

op.

1

op.

1

Di-hydrochlorek N-(1-naftylo)-1,2 –diaminoetan
41 cz.d.a. (op. 10 g)
Producent:……………….…………………………………

42

Tlenek magnezu cz.d.a. (op. 500 g)
Producent:………………………………………………….
Mieszanina selenowa do oznaczania azotu

43 cz.d.a. (op. 1 kg)
Producent:………………………………………………….
Potasu jodek cz.d.a. (op. 100 g)
44
Producent: …………………………………………………
Di - sodu tetraboran 10 Hydrat cz.d.a.

45 (op. 500g)
Producent:………………………………………………….
………………………………………………
miejsce i data

………………………………………………
podpisy i pieczęcie

26

FORMULARZ Nr 1
…......................................................
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

46.

Potasu nadmanganian cz.d.a. (op. 100 g)
Producent:………………………………………………….

op.

1

op.

1

Czerwień metylowa sól sodowa rozpuszczalna w

47. wodzie cz.d.a. (op. 10 g)
Producent: ………………………………………………..

48.

Czerwień metylowa wsk.. cz.d.a. (op. 5 g)
Producent:…………………………………………………

op.

1

49.

Kwas octowy lodowaty cz.d.a. (op. 1 l)
Producent:…………………………………………………

op.

18

50.

Rtęci siarczan cz.d.a. (op. 250g)
Producent:…………………………………………………

op.

4

51.

Trietanoloamina cz.d.a. (op. 100 ml)
Producent: ………………………………………………..

op.

7

op.

1

Pentanocyjanonitrożelazian ( III ) sodu cz.d.a

52. (op. 10 g)
Producent:………………………………………………….

53.

2 Hydrat Cytrynian Trisodu cz.d.a. (op. 1 kg)
Producent:…………………………………………………

op.

2

54.

Żelaza (II) siarczan – 7 H20 cz.d.a. (op. 100g)
Producent:…………………………………………….

op.

1

55.

4-aminoantypiryna cz.d.a. (op. 50g )
Producent:………………………………………………….

op.

2

56.

Eriochromocyjanina R cz.d.a. (op. 25g)
Producent:………………………………………………..

op.

1

57.

Rezorcyna cz.d.a. (op. 100 g)
Producent:…………………………………………………

op.

1

58.

Mocznik cz.d.a. (op. 100g)
Producent:………………………………………………….

op.

5

59.

Potasu chlorek cz.d.a. (op. 100g)
Producent:………………………………………………….

op.

2

op.

1

Kobaltu (II) siarczan 7-Hydrat cz.d.a.

60. (op. 100g)
Producent …………………………………………………

61.

L-Tryptofan cz.d.a. (op. 50 g)
Producent:………………………………………………….

op.

1

62.

Potasu wodoroftalan cz.d.a. (op. 100g)
Producent:………………………………………………

op.

1

op.

1

Sól sodowa kwasu dodecylo-1-siarkowego

63. cz.d.a.C12H25NaO4S (op. 100g)
Producent:…………………………………………………

………………………………………………
miejsce i data

………………………………………………
podpisy i pieczęcie
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FORMULARZ Nr 1
….......................................................
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

64.

Błękit metylenowy cz.d.a. (op. 100g)
Producent …………………………………………………

op.

1

65.

D-glukoza bezw. cz.d.a. (op. 100g)
Producent:…………………………………………………

op.

10

op.

10

op.

1

op.

1

op.

1

op.

6

op.

1

66.
67.
68.
69.
70.
71.

Kwas L-glutaminowy cz.d.a. (op. 100g)
Producent:…………………………………………………
Siarczan (VI) magnezu 7 hydrat cz.d.a.
(op. 1000 g)
Producent: ………………………………………………..
Wodoroortofosforan (V) dwupotasu cz.d.a.
(op. 1000g)
Producent: …………………………………………………
7-hydrat wodoroortofosforan (V) dwusodu
cz.d.a. (op. 1000 g)
Producent: …………………………………………………
Roztwór buforowy techn. pH 7,00 ± 0.05
(op. 1l)
Producent: ………………………………………………..
O-tolidyna cz.d.a. (op. 100g)
Producent: …………………………………………………

72.

Marmur cz.d.a. (op. 1 kg)
Producent: …………………………………………………

op.

1

73.

Srebra azotan cz.d.a. (op. 25g)
Producent: …………………………………………………

op.

1

74.

Rtęci (II) jodek czerwony cz.d.a. (op. 100g)
Producent: …………………………………………………

op.

12

WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO

2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 2 za maksymalną cenę
brutto:…………………………………….........…………..........…………….…………....…..…...PLN
słownie: .......................................................................................................................................................................
w tym: netto ...................... PLN + …% stawki VAT (tj..........................zł) =..............PLN brutto

Jednocześnie oświadczamy, że naliczona przez nas stawka podatku VAT jest zgodna z obowiązującymi
przepisami.

………………………………………………
miejsce i data

………………………………………………
podpisy i pieczęcie
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FORMULARZ Nr 1

.......................................................
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OFERTA WARUNKÓW WYKONANIA ZAMÓWIENIA
W odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, pod nazwą:
„SUKCESYWNA DOSTAWA TESTÓW FOTOMETRYCZNYCH, ODCZYNNIKÓW
CHEMICZNYCH, SZKŁA LABORATORYJNEGO, AKCESORIÓW LABORATORYJNYCH,
SPRZĘTU LABORATORYJNEGO I INNYCH MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH”
będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy,
którym jest:
………………………………………………………………………………
składamy niniejszą ofertę:
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na poniższych warunkach:
l.p. Część III - przedmiot zamówienia w podziale j.m
na części

Ilość

Cylindry miarowe z korkiem szklanym kl A,
stopka sześciokątna, 10 ml, ze skalą brązową
1 nanoszoną farbą dyfuzyjną wtapianą w szkło z
certyfikatem serii
Producent:…………………………………………………

szt.

20

Cylinder miarowy z korkiem szklanym kl A,
stopka sześciokątna 25 ml, ze skalą brązową
2 nanoszoną farbą dyfuzyjną wtapianą w szkło z
certyfikatem serii
Producent:…………………………………………………

szt.

10

szt.

10

szt.

50

szt.

40

Cylinder miarowy z korkiem szklanym kl A,
stopka sześciokątna , 50 ml, ze skalą brązową
3 nanoszoną farbą dyfuzyjną wtapianą w szkło z
certyfikatem serii
Producent:…………………………………………………
Kolby Erlenmayera w/sz 29/32, bez szlifu,
4 poj. 250 ml
Producent:…………………………………………………

Cena netto

Wartość
netto

Stawka
VAT

Kolby Erlenmayera w/sz 29/32 szlif,

5 poj. 300 ml
Producent: ……………………………………………..…
………………………………………………
miejsce i data

………………………………………………
podpisy i pieczęcie

29

Wartość
brutto

FORMULARZ Nr 1

..........................................................
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)
Lejki szklane fi górne 55 mm, fi nóżki 8 mm, o

6 kącie stożka 60°

szt.

30

szt.

5

szt.

20

szt.

40

szt.

35

szt.

40

szt.

50

szt.

35

szt.

5

szt.

5

Producent: ………………………………………………..
Lejki szklane fi górne 40 mm, fi nóżki 5 mm,dł

7 nóżki 28 mm, o kącie stożka 60°
Producent: ……………………………………………….
Lejki szklane fi górne 90 mm, fi nóżki 9 mm, do

8 szybkiej filtracji
Producent:…………………………………………………

9

10

11

12

13

14
15

Pipety wielomiarowe ze szkła ze skalą brązową
nanoszoną farbą dyfuzyjną wtapianą w szkło z
paskiem Schellbacha 1 ml kl A z certyfikatem
serii
Producent:……………………...…………………….…
Pipety wielomiarowe ze szkła ze skalą brązową
nanoszoną farbą dyfuzyjną wtapianą w szkło z
paskiem Schellbacha 2 ml kl A z certyfikatem
serii
Producent:………………………………………………….
Pipety wielomiarowe ze szkła ze skalą brązową
nanoszoną farbą dyfuzyjną wtapianą w szkło z
paskiem Schellbacha 5 ml kl A z certyfikatem
serii
Producent: ………………………………………...….…
Pipety wielomiarowe ze szkła ze skalą brązową
nanoszoną farbą dyfuzyjną wtapianą w szkło z
paskiem Schellbacha 10 ml kl A, na wypływ
całkowity do 9 ml z certyfikatem serii
Producent: ……………………………………………...…
Pipety wielomiarowe ze szkła ze skalą brązową
nanoszoną farbą dyfuzyjną wtapianą w szkło z
paskiem Schellbacha 25 ml kl A z certyfikatem
serii
Producent: ………………………………………………..
Pipety jednomiarowe 1 ml z jedną kreską i
paskiem barwnym kl A z certyfikatem serii
Producent: ………………………………………………..
Pipety jednomiarowe 2 ml z jedną kreską i
paskiem barwnym kl A z certyfikatem serii
Producent: …………………………………………………

………………………………………………
miejsce i data

………………………………………………
podpisy i pieczęcie

30

FORMULARZ Nr 1
.......................................................
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)
Pipety jednomiarowe 5 ml z jedną kreską i

16 paskiem barwnym kl A z certyfikatem serii
17

18

19

20

21

22

23

24

Producent: ………………………………………………..
Pipety jednomiarowe 10 ml z jedną kreską i
paskiem barwnym kl A z certyfikatem serii
Producent: …………………………………………………
Pipety jednomiarowe 20 ml z jedną kreską i
paskiem barwnym kl A z certyfikatem serii
Producent:………………………………………………….
Pipety jednomiarowe 25 ml z jedną kreską i
paskiem barwnym kl A z certyfikatem serii
Producent: …………………………………………………
Pipety jednomiarowe 50 ml z jedną kreską i
paskiem barwnym kl A z certyfikatem serii
Producent:…………………………………………………
Pipety jednomiarowe 100 ml z jedną kreską i
paskiem barwnym kl A z certyfikatem serii
Producent:…………………………………………………
Rozdzielacze szklane cylindryczne 100ml z
kranem teflonowym i kranem szklano teflonowym,
Producent:……………………………………….………
Rozdzielacze szklane cylindryczne 250ml z
kranem teflonowym i kranem szklano teflonowym,
Producent:……………………………………….………
Rozdzielacze szklane cylindryczne 1000ml z
kranem teflonowym i kranem szklano teflonowym,
Producent:……………………………………….………

szt.

20

szt.

20

szt.

15

szt.

15

szt.

20

szt.

15

szt.

30

szt.

10

szt.

20

szt.

5

szt.

3

szt.

5

szt.

10

szt.

1

Zlewki niskie, szkło borokrzemowe, 250 ml z

25 wylewem i podziałką
Producent: ……………………………………….………..
Zlewki niskie, szkło borokrzemowe, 400 ml z

26 wylewem i podziałką
Producent:…………………………………….………….
Zlewki niskie, szkło borokrzemowe, 1000 ml z

27 wylewem i podziałką
Producent:……………………………………….…………
Zlewki wysokie, szkło borokrzemowe, 25 ml z

28 wylewem i podziałką
Producent: ………………………………………………..
Zlewka miarowa z tworzywa PP półprzezro, z

29 uchem, skala nieb. 250 ml
Producent: ………………………………………………..
………………………………………………
miejsce i data

………………………………………………
podpisy i pieczęcie
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...........................................................
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Zlewka miarowa z tworzywa PP półprzezro, z

30 uchem, skala nieb. 1000 ml
31
32
33
34
35

36
37
38

39

40

41

42

Producent: ……………………………………….……….
Bagietka szklana fi 5 mm, dł 30 cm
Producent:………………………………………………...
Bagietka szklana fi 6 - 8 mm, dł 30 cm
Producent:……………………………………………...…
Butelki 250 ml z wąską szyjką ze szkła
oranżowego z korkiem szklanym
Producent:……………………………………….……….
Butelki 500 ml z wąską szyjką ze szkła
oranżowego z korkiem szklanym
Producent: ……………………………………….……….
Butelki szklane przezroczyste w/sz z korkiem
szlif. poj. 50 ml
Producent: ……………………………………………..…
Butelki szklane przezroczyste w/sz z korkiem
szlif. poj. 250 ml
Producent:……………………………………….………..
Cylindry Nesslera 50 ml, niskie bez wylewu h =
180 mm, fi 25 mm, szkło
Producent: …………………………………………………
Cylinder Nesslera 50 ml, niski z wylewem h =
180 mm, fi 25 mm, szkło
Producent: ……………………………………………...…
Cylinder Nesslera 50 ml, niski z wylewem h =
205 mm, fi 24 mm, szkło
Producent: ………………………………………………...
Cylindry Nesslera poj. 100 ml wysokie, bez
wylewu h = 310 mm, szkło, fi 24 mm
Producent: ……………………………………….……….
Cylindry miarowe poj. 50 ml z tworzywa kl A
,skala wytł. przezroczyste PMP, h = 199 mm, z
wylewem, stopka sześciokątna z certyfikatem
serii
Producent: ………………………………………...….…
Cylindry miarowe ze szkła, stopka sześciokątna,
poj. 25 ml kl A , h = 170 mm, z wylewem, typ
wysoki, ze skalą brązową nanoszoną farbą
dyfuzyjną wtapianą w szkło z certyfikatem serii
Producent:……………………………………………….…

Cylindry miarowe ze szkła, stopka sześciokątna,
poj. 50 ml kl A, h = 200 mm, z wylewem, typ
43 wysoki, ze skalą brązową nanoszoną farbą
dyfuzyjną wtapianą w szkło z certyfikatem serii
Producent:……………………………………….……

szt.

1

szt.

5

szt.

10

szt.

10

szt.

20

szt.

20

szt.

30

szt.

100

szt.

100

szt.

150

szt.

30

szt.

5

szt.

5

szt.

15

………………………………………………
miejsce i data

………………………………………………
podpisy i pieczęcie
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Cylindry miarowe ze szkła, stopka sześciokątna,
poj. 100 ml kl A, h = 260 mm, z wylewem, typ
44 wysoki, ze skalą brązową nanoszoną farbą
dyfuzyjną wtapianą w szkło z certyfikatem serii
Producent:……………………………………………...…

szt.

50

Cylindry miarowe ze szkła, stopka sześciokątna,
poj.250 ml kl A, h = 335 mm, z wylewem, typ
45 wysoki, ze skalą brązową nanoszoną farbą
dyfuzyjną wtapianą w szkło z certyfikatem serii
Producent:……………………………………….……….

szt.

10

Cylindry miarowe ze szkła, stopka sześciokątna,
poj.500 ml kl A, h = 390 mm, z wylewem, typ
46 wysoki, ze skalą brązową nanoszoną farbą
dyfuzyjną wtapianą w szkło z certyfikatem serii
Producent:……………………………………….......…

szt.

2

szt.

30

szt.

20

szt.

30

szt.

30

szt.

35

47

48

49

50

51

Cylindry miarowe ze szkła, poj. 50 ml kl A, z
korkiem z tworzywa, stopka z tworzywa
zdejmowana z certyfikatem serii
Producent: ……………………………………….……….
Cylindry miarowe ze szkła, poj. 25 ml kl A , z
korkiem z tworzywa, stopka sześciokątna z
certyfikatem serii
Producent:……………………………………….………..
Kolby stożkowe Erlenmayera z wąską szyjką i
szlifem 29/32 poj. 250 ml, 85/140, szkło
borokrzemowe lub szkło sodowowapniowe z
wysoką odpornością na sole , kwasy i związki
organiczne
Producent:……………………………………….…......
Kolby stożkowe Erlenmayera z szeroką szyjką
bez szlifu poj. 300 ml, 87/50/156, szkło
borokrzemowe lub szkło sodowowapniowe z
wysoką odpornością na sole , kwasy i związki
organiczne
Producent:……………………………………….….......
Kolby miarowe ze szkła z korkiem PP ze skalą
brązową nanoszoną farbą dyfuzyjną wtapianą w
szkło, poj. 50 ml, kl A, szlif 12/21, błąd
wskazania ± 0.100 z certyfikatem serii
Producent: ……………………………………….……….

………………………………………………
miejsce i data

………………………………………………
podpisy i pieczęcie
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Kolby miarowe ze szkła z korkiem PP ze skalą
brązową nanoszoną farbą dyfuzyjną wtapianą w
szkło, poj.100 ml kl A, szlif 14/23, błąd
wskazania ± 0.100, szkło borokrzemowe lub
52
szkło sodowowapniowe z wysoką odpornością
na sole , kwasy i związki organiczne z
certyfikatem serii
Producent:………………………………….......….…

szt.

30

Kolby miarowe z PMP z korkiem PP ze skalą
brązową, poj.250 ml, kl A, szlif 14/23, błąd
53
wskazania ± 0.150
Producent:……………………………………….……

szt.

10

Kolby miarowe ze szkła z korkiem PP ze skalą
brązową nanoszoną farbą dyfuzyjną wtapianą w
szkło, poj.500 ml, kl A, szlif 19/26, błąd
wskazania ± 0.250, szkło borokrzemowe lub
54
szkło sodowowapniowe z wysoką odpornością
na sole , kwasy i związki organiczne z
certyfikatem serii
Producent:……………………………………….…......

szt.

20

Kolby miarowe z PMP z korkiem PP ze skalą
brązową, poj.1000 ml, kl A, szlif 19/26 , błąd
55
wskazania ± 0.400 z certyfikatem serii
Producent:……………………………………….………..

szt.

2

Kolby miarowe z przezroczystego PMP z korkiem
PP 10/19, poj. 50 ml, kl A, błąd wskazania ±
56
0.06 z certyfikatem serii
Producent:……………………………………….………..

szt.

5

Kolby miarowe z przezroczystego PMP z korkiem
PP 14/23, poj. 100 ml kl A, błąd wskazania ±
57
0.10 z certyfikatem serii
Producent:……………………………………….………..

szt.

5

szt.

30

szt.

30

Kolby płaskodenne poj.100 ml, szlif 29/32, szkło

58 borokrzemowe
Producent:……………………………………….………..
Kolba płaskodenna, szkło, poj. 1000 ml, szlif
29/32, krótka szyja, h =200, fi zew = 131 mm,
59
szkło borokrzemowe
Producent:……………………………………….……….

………………………………………………
miejsce i data

………………………………………………
podpisy i pieczęcie
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Parownice ze szkła kwarcowego z płaskim dnem
i wylewem, odporne na wysoką temperaturę
60.
poj. 90 ml, fi górne 80 mm,
h = 45 mm
Producent:……………………………………………...…

szt.

70

Parownice ze szkła kwarcowego z płaskim dnem
i wylewem, odporne na wysoką temperaturę,
61.
poj. 170 ml, fi górne 95 mm,
h = 55 mm
Producent: ……………………………………….…

szt.

30

szt.

4

szt.

3

szt.

2

Biureta Pelleta o poj. 25 mm z paskiem
Schellbacha z kranikiem przepustowym
65.
szklanym kl A, szkło brązowe z certyfikatem serii
Producent: ……………………………………….………

szt.

2

Aparat do destylacji fenoli: chłodnica Allihna z
odbieralnikiem, kolba poj. 1000ml, szilf 29/32.
66. dł. płaszcza 230 – 280, dł. całk 340 – 450,
4 – 5 kulek
Producent:…………………………………………..….…

szt.

13

szt.

25

Chłodnica Allihna dolny szlif 29/32, dł. 400 mm,

62. il. baniek: 8
Producent:………………………………..…………….…
Biureta z kranikiem prostym szklano –
teflonowym, z paskiem Schellbacha, kl AS, szkło
borokrzemowe bezp. lub szkło sodowowapniowe
bezp. z wysoką odpornością na sole , kwasy i
63.
związki organiczne, poj.25 ml, podziałka 0.1 ml,
błąd wskazań ±0.03, skalowana na wypływ z
certyfikatem serii
Producent……………………………………….......
Biureta z kranikiem prostym szklano –
teflonowym, z paskiem Schellbacha, kl AS, szkło
borokrzemowe bezp. lub szkło sodowowapniowe
bezp. z wysoką odpornością na sole , kwasy i
64.
związki organiczne, poj.10 ml, podziałka 0.02
ml, błąd wskazań ±0.02, skalowana na wypływ
z certyfikatem serii
Producent:……………………………………….….....

Butelki szklane o poj. 500 ml, z niebieską

67. zakrętką z PP i gwintem GL- 45
Producent:……………………………………………….…

………………………………………………
miejsce i data

………………………………………………
podpisy i pieczęcie
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68.

Lejki szklane fi 130 mm, dł. nóżki 130 mm
Producent:……………………………………………...…

szt.

3

69.

Rurki Durhama 25 mm x 5 mm
Producent: ……………………………………………

szt.

100

70.

Rurki Durhama 40 mm x 5 mm
Producent: ……………………………………………

szt.

200

szt.

100

szt.

100

szt.

100

szt.

100

szt.

5

71.

72.

73.

74.

Szalki Petriego, szkło borokrzemowe lub szkło
sodowowapniowe z wysoką odpornością na sole,
kwasy i związki organiczne, fi 60 mm –
podstawy, h =15 mm
Producent:…………………………………………..….…
Szalki Petriego, szkło borokrzemowe lub szkło
sodowowapniowe z wysoką odpornością na sole,
kwasy i związki organiczne, fi 90 mm podstawy, h =15 mm
Producent:……………………………………………...…
Szalki Petriego, szkło borokrzemowe lub szkło
sodowowapniowe z wysoką odpornością na sole,
kwasy i związki organiczne, fi 50 mm –
podstawy, h =15 mm
Producent:……………………………………………...…
Probówki bakteriologiczne z prostym brzegiem,
h=160 mm, fi wew. 14 mm, fi zew 15 mm
Producent: ……………………………………………..…
Kuwety fotometryczne szklane – droga optyczna

75. 50 mm, bez pokrywki, h = 45mm,
Producent:……………………………………….…………

WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO
3. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 3 za maksymalną cenę
brutto:…………………………………….........…………..........…………….…………....…..…...PLN
słownie: .......................................................................................................................................................................
w tym: netto ...................... PLN + …% stawki VAT (tj..........................zł) =..............PLN brutto
Jednocześnie oświadczamy, że naliczona przez nas stawka podatku VAT jest zgodna z obowiązującymi
przepisami.

………………………………………………
miejsce i data

………………………………………………
podpisy i pieczęcie
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OFERTA WARUNKÓW WYKONANIA ZAMÓWIENIA
W odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, pod nazwą:
„SUKCESYWNA DOSTAWA TESTÓW FOTOMETRYCZNYCH, ODCZYNNIKÓW
CHEMICZNYCH, SZKŁA LABORATORYJNEGO, AKCESORIÓW LABORATORYJNYCH,
SPRZĘTU LABORATORYJNEGO I INNYCH MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH”
będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy,
którym jest:
………………………………………………………………………………
składamy niniejszą ofertę:
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na poniższych warunkach:
l.p.

Część IV - przedmiot zamówienia w podziale
j.m
na części

Pompka ręczna OTAL z PP z uniwersalnym
korkiem fi 30 – 70 mm, o wydaj. min 26 l/min, fi
1
rurki 18 mm dł.70 cm
Producent……………………………………………...…

Ilość

szt.

4

szt.

2

szt.

3

szt.

2

szt.

2

Cena netto

Wartość
netto

Stawka
VAT

Kanistry z tworzywa poj. 3000 ml z rączką, z

2 zakrętką
Producent……………………………………………..…
Pompka wodna próżniowa z tworzywa, uszczelki
z PP, śr. króćca bocznego 6-9 mm, temp. pracy
80C, złączka redukcyjna, złączka do węża śr.
3
wew. 11-13 mm, adaptery do różnych
przyłączeń do sieci wodociągowej
Producent…………………………………….....………
Kuweta fotograficzna z PCV , odporna na temp.
kwasy i zasady wym. dna 42x51 cm ± 3 cm,
4
wys. 60 mm bez bruzd w dnie
Producent………………………………………………....
Kuwety laboratoryjne z tworzywa PVC, biała,

5 wymiar 430 x 330 mm ± 30 mm, h = 90 mm
Producent………………………………………………....

………………………………………………
miejsce i data

………………………………………………
podpisy i pieczęcie
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Kuwety laboratoryjne z tworzywa PVC, biała,
h = 40 mm
Producent……………………………………...…………
Kuwety laboratoryjne z tworzywa PVC, biała,
wymiar 428 x 288 mm ± 30 mm, h = 17 mm
Producent…………………………….....………………
Taca na instrumenty z tworzywa MF biała,płaska
428x288 mm ± 30 mm, h =17 mm
Producent…………………………………………..………
Kuweta laboratoryjna, wymiar całkowity:
250x310 (± 30 mm) x 65 mm o poj. 1.5 l,
wymiar podstawy 180x240 ± 30 mm
Producent……………………………………….…………
Kuweta laboratoryjna, wymiar
całkowity:310x370 (±30 mm) x 75 mm o poj. 3l,
wymiar podstawy 240x300 ±30 mm
Producent……………………………..............……
Kuweta laboratoryjna, wymiar
całkowity:420x520 (± 30 mm) x 120 mm o poj.
10l, wymiar podst. 300x400 ±30 mm
Producent……………………………………..………
Mieszadło magnetyczne teflonowe dł 20 mm, fi
7 mm, cylindryczne
Producent………………………………………...………

6 wymiar 350 x 250 mm ± 30 mm,

szt.

3

7

szt.

2

szt.

10

szt.

2

szt.

4

szt.

2

szt.

5

szt.

20

szt.

3

op.

3

szt.

4

op.

20

szt.

3

8

9

10

11

12

Mieszadło magnetyczne teflonowe z

13 pierścieniem środkowym, fi 7 mm, dł 50mm
Producent………………………………………...………
Statyw metalowy ze stali 18/8 polerowanej
elektrolitycznie do probówek – druciany o wym.
14
210x210x70 fi 16, ilość miejsc 2x10
Producent………………………………………………
Węże lab. z PCV przezroczyste fi wew 7 mm, dł
15 w rolce 10m (op. - rolka 10 m)
Producent………………………………………………
Elektrody do pH-metrów z elektrolitem żelowym
– zakres 0 – 14 pH, żel, trzon z norylu, dł. kabla
16
1m, wtyczka elektrody BNC
Producent………………………………………………
Worki z tworzywa sztucznego autoklawowalne
17 30 x 50 cm (op. 10 szt.)
Producent………………………………………………
Trójnogi do palników żeliw.nikl. fi 150 mm, wys.

18 240 mm
Producent………………………………………………

………………………………………………
miejsce i data

………………………………………………
podpisy i pieczęcie
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19

20

21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Łapy na biurety: z łącznikiem i z rolkami z PVC
rozpiętość 0 – 13 do 16 mm, typ 2
(podwójne w odstępie 100 mm ) biały materiał
ALUMINIUM
Producent………………………………....………………
Statyw do biuret DUPLEX pręt ze stali 18/8
polerowanej 600x10 mm, dwie podstawki
(czarna i biała z żeliwa lakierowanego) na kolby
fi 105 mm, waga 2 kg
Producent………………………………………………
Łyżka na chemikalia obustr,150/5, 23x17,
30x22, mater.18/8 – stal
Producent………………………………………………
uchwyt do skalpela 150 mm, st. nierdz.
Producent………………………………………………
Ostrze do skalpela typ 7
Producent………………………………………………
Ostrze do skalpela typ 3
Producent………………………………………………
Podnośnik ze stali nierdz.18/8 z pokrętłem do
ustawiania wys. Wymiary podstawy 200 - 220 x
200-220, h min 60 ± 10%, max 275 mm ±10%
Producent…………………............................
Gruszki do pipet
Producent………………………………………….………
Wiadra z PP 12 litrowe z wylewem
Producent………………………………………………
Gumki recepturki (op. 100 szt.)
Producent………………………………………………
Korki – nasadki do naczyń o śr. 12/13 mm,
możliwość sterylizacji , srebrne
Producent………………………………………………
Korki – nasadki do naczyń o śr. 16/17 mm,
możliwość sterylizacji , czerwone
Producent…………………………………………
Korki – nasadki do naczyń o śr. 17/18 mm,
możliwość sterylizacji , niebieskie
Producent……………………………………………
Korki – nasadki do naczyń o śr. 19/20 mm,
możliwość sterylizacji , srebrne
Producent………………………………………………
Mikroszpatułka obustronna 100/30/2
Producent………………………………………………
Korki na szlif z tworzywa PP 45/40
Producent………………………………………………
Korki szklany wydrążony ze szlifem 29/32
Producent………………………………………………

szt.

4

szt.

4

szt.

5

szt.

3

szt.

5

szt.

5

szt.

3

szt.

5

szt.

3

op.

2

op.

1

op.

1

op.

1

op.

1

szt.

2

szt.

6

szt.

10

………………………………………………
miejsce i data

………………………………………………
podpisy i pieczęcie
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36
37

38

39

40

Skalpel ze stali nierdzewnej dl. 150 mm
Producent………………………………………………
Naklejki samoprzylepne do oznaczania prób,
czerwone z nadrukiem, rozm. 90 -100 x 90 –
100 mm, (6 x rolka 500 szt.) wraz z owijarką
Producent………………………………………......…
Penseta do filtrów membranowych ze stali
szlachetnej 18/8, 1 kl jakości, szer końcówki 12
mm, dł 125 mm
Producent………………………………………………
Filtry membranowe w polipropylenowej
obudowie CHROMAFIL - filtr
politetrafluoroetylen PTFE – rodzaj 0-20/25, śr.
porów 0.20 um, śr. filtra 25 mm, kolor
żółty/bezbarwny (op. 100 szt.)
Producent………………………………………………
Filtry membranowe w polipropylenowej
obudowie CHROMAFIL - filtr
politetrafluoroetylen PTFE – rodzaj 0-45/25, śr.
porów 0.45 um, śr. filtra 25 mm, kolor
bezbarwny/bezbarwny (op. 100 szt.)
Producent………………………………………………

szt.

1

zest

1

szt.

2

op.

3

op.

3

zest

1

Końcówki do pipet autoklawowalne: 0,1 ul - 2,5

41 ul (1000 szt.); 1 ml - 10 ml (1000 szt.)
Producent………………………………………………

Pojemnik autoklawowalny do sterylizacji
końcówek do pipet z taśmą dla: 0,1 ul - 2,5 ul (1
zest
42
szt.); 1 ml - 10 ml (1 szt.)
Producent……………………………………………
Szpatułka obustronna dł. 130 mm,
43 szer. 3 mm
szt.
Producent………………………………………………

44 Łyżka dł 130, szer 4 mm ,stal typ 1

Producent………………………………………………
45 Łyżka dł 130, szer 9 mm, stal typ 2
Producent………………………………………………

1

2

szt.

2

szt.

2

WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO

4. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 4 za maksymalną cenę
brutto:…………………………………….........…………..........…………….…………....…..…...PLN
słownie: .......................................................................................................................................................................
w tym: netto ...................... PLN + …% stawki VAT (tj..........................zł) =..............PLN brutto
Jednocześnie oświadczamy, że naliczona przez nas stawka podatku VAT jest zgodna z obowiązującymi
przepisami.
………………………………………………
miejsce i data

………………………………………………
podpisy i pieczęcie
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OFERTA WARUNKÓW WYKONANIA ZAMÓWIENIA
W odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, pod nazwą:
„SUKCESYWNA DOSTAWA TESTÓW FOTOMETRYCZNYCH, ODCZYNNIKÓW
CHEMICZNYCH, SZKŁA LABORATORYJNEGO, AKCESORIÓW LABORATORYJNYCH,
SPRZĘTU LABORATORYJNEGO I INNYCH MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH”
będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy,
którym jest:
………………………………………………………………………………
składamy niniejszą ofertę:
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na poniższych warunkach:
l.p.
1
2
3
4
5
6

7

8
9

Część V - przedmiot zamówienia w podziale
na części
Wapnia chlorek 0,05 mol/l
Producent…………………………………………………..
Kwas solny 0,1 n
Producent…………………………………………………..
Sodu wodorotlenek 0,1 n
Producent……………………………………………….…
Tiosiarczan sodowy 0,1 n
Producent……………………………………………….…
Kwas siarkowy 0,1 n
Producent…………………………………………….……
Wzorce pH 4,01 z cert. zgod. z materiałem
odniesienia
Producent………………………………………………..…
Wzorce pH 6,86 z cert. zgod. z materiałem
odniesienia
Producent…………………………………………………
Wzorce pH 7,00 z cert. zgod. z materiałem
odniesienia
Producent…………………………………………….……
Wzorce pH 10,01 z cert. zgod.
z materiałem odniesienia
Producent……………………………………………...…

j.m

Ilość

szt.

4

szt.

50

szt.

20

szt.

3

szt.

12

szt.

12

szt.

12

szt.

12

szt.

12

………………………………………………
miejsce i data

Cena netto

Wartość
netto

Stawka
VAT

………………………………………………
podpisy i pieczęcie
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(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)
Wzorce pH 9,18 z cert. zgod. z materiałem

10 odniesienia

szt.

12

Producent……………………………………………...…

11

Wskaźniki Cl2 1,5–15 mg/m3 (op. 10 szt.)
Producent………………………………………………….

op.

1

12

Wskaźnik CO2 1,5 – 15 mg/m3 (op. 10 szt.)
Producent: ……………………………………………

op.

1

Wskaźnik NH4 10 – 100 mg/m3 (op. 10 szt.)
op.
Producent…………………………………………….……
Standardy konduktometryczne wraz z cert.
zgod. z materiałem odniesienia: a. 84 µS/cm
14 (op. 1 l), b. 1413 µS/cm (op. 1 l), c. 3900 µS/cm zest
(op. 1 l)
Producent………………………………………...………

13

1

1

WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO

5. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 5 za maksymalną cenę
brutto:…………………………………….........…………..........…………….…………....…..…...PLN
słownie: .......................................................................................................................................................................
w tym: netto ...................... PLN + …% stawki VAT (tj..........................zł) =..............PLN brutto
Jednocześnie oświadczamy, że naliczona przez nas stawka podatku VAT jest zgodna z obowiązującymi
przepisami.

………………………………………………
miejsce i data

………………………………………………
podpisy i pieczęcie
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FORMULARZ Nr 1
.......................................................
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OFERTA WARUNKÓW WYKONANIA ZAMÓWIENIA
W odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, pod nazwą:
„SUKCESYWNA DOSTAWA TESTÓW FOTOMETRYCZNYCH, ODCZYNNIKÓW
CHEMICZNYCH, SZKŁA LABORATORYJNEGO, AKCESORIÓW LABORATORYJNYCH,
SPRZĘTU LABORATORYJNEGO I INNYCH MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH”
będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy,
którym jest:
………………………………………………………………………………
składamy niniejszą ofertę:
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na poniższych warunkach:
l.p.

Część VI - przedmiot zamówienia w podziale
j.m
na części

Ilość

Cena netto

Wartość
netto

Stawka
VAT

Bibuła filtracyjna jakościowa średnia 450x450

1 o grubości 0,20 mm (op. 500 ark.)

2

3

4

5

Producent……………………………………………..…
Sączki jakościowe średnie fi 150 mm
bezpopiołowa bibuła filtracyjna, MN 615/616
lub równoważne, (op. 100 szt.)
Producent………………………………………………..…
Sączki membranowe (0,45 μm) z mieszaniny
estrów celulozy, sterylne, kratkowane, śr. 47
mm (op. 100 szt,)
Producent…………………………………………………..
Sączki bakteriologiczne 0,45 μm z mieszaniny
estrów celulozy, śr. 47 mm, całkowicie sterylne,
kratkowane w taśmie, marki.Schleicher &
Schuell lub Whatman (op. 4x100 szt.)
Producent……………………………….................
Sączki bakteriologiczne z mieszaniny estrów
celulozy, całkowicie sterylne, kratkowane, śr.47
mm, ( 0,20 μm) w taśmie, marki Schleicher &
Schuell lub Whatman (op. 4x100 szt.)
Producent…………………………….................…

op.

5

op.

15

op.

3

op.

18

op.

6

………………………………………………
miejsce i data

………………………………………………
podpisy i pieczęcie
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.............................................................
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Sączki z włókna szklanego bromokrzemowego
GF/A nie zawierające lepiszczy, stopień
2
6 odsączania 99,9%,waga 50 – 55 g/m , śr. 47
mm, grubość 260 um(op. 100 szt.)
Producent: WHATMAN

op.

40

Gilzy celulozowe z włókna bawełnianego,
7 ekstrakcyjne 1x25x100 mm (op. 25 szt.)
Producent………………………………………….………

op.

80

Sączki ilościowe twarde MN 640DD lub
równoważne, fi 150 mm, prędkość filtracji 85 s,
8 szybkość filtracji: powolna, grubość 0,15 mm
(op. 100 szt.)
Producent……………………………………….…………

op.

15

Sączki ilościowe średnie fi 150 mm, MN640 lub
9 równoważne (op. 100 szt.)
Producent………………………………………...………

op.

12

WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO

6. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 6 za maksymalną cenę
brutto:…………………………………….........…………..........…………….…………....…..…...PLN
słownie: .......................................................................................................................................................................
w tym: netto ...................... PLN + …% stawki VAT (tj..........................zł) =..............PLN brutto

Jednocześnie oświadczamy, że naliczona przez nas stawka podatku VAT jest zgodna z obowiązującymi
przepisami.

………………………………………………
miejsce i data

………………………………………………
podpisy i pieczęcie
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.......................................................
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OFERTA WARUNKÓW WYKONANIA ZAMÓWIENIA
W odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, pod nazwą:
„SUKCESYWNA DOSTAWA TESTÓW FOTOMETRYCZNYCH, ODCZYNNIKÓW
CHEMICZNYCH, SZKŁA LABORATORYJNEGO, AKCESORIÓW LABORATORYJNYCH,
SPRZĘTU LABORATORYJNEGO I INNYCH MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH”
będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy,
którym jest:
………………………………………………………………………………
składamy niniejszą ofertę:
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na poniższych warunkach:
l.p.

Część VII - przedmiot zamówienia w
podziale na części

Agar z żółcią, eskulina i azydkiem . skład;
pepton trypton –17.0 g, pepton z mięsa-3,0g,
ekstrakt drożdżowy-5,0g, żółć wołowa-10,0g,
1 chlorek sodu-5,0g, eskulina-1,0g,cytrynian
amonu i żelaza(III)-0,5g, azydek sodu
NaN3-0,15g, agar-14,5g (op. 500g)
Producent...........................................
Agar wybiórczy dla Enterococcus sp.do metody
FM wg Slanetza i Bartley’a bez TTC: skład:
pepton i kazeiny-15g, pepton z mąki sojowej2 5,0g, ekstrakt drożdżowy-5,0g, D(+) glukoza2,0g, wodorofosforan dipotasowy-4,0g, azydek
sodowy-0,4g, agar-10,0g (op. 500g)
Producent............................................
Agar z ekstraktem drożdżowym wg ISO 6222
skład: pepton z kazeiny(trypton) - 6,0g, wyciąg
3
drożdżowy-3,0g, agar-15,0g, (op. 500g)
Producent...........................................

j.m

Ilość

op.

1

op.

3

op.

10

op.

1

Cena netto

Wartość
netto

Stawka
VAT

Bactident Indol-odczynnik do wykrywania indolu

4 z wkraplaczem-30ml
Producent............................................

………………………………………………
miejsce i data

………………………………………………
podpisy i pieczęcie
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5

6

7

8

9

10
11
12
13

14

15

Agar z laktozą, TTC, tergitolem 7 (bez TTC);
skład: laktoza-20,0g, pepton-10,0g, ekstrakt
drożdżowy, ekstrakt mięsny-5,0g, błękit
bromotymolowy-0,05g, tergitol 7,0,1g, agar12,7g (op. 500g)
Producent:..........................................
Bactident Oxidase-odczynnik (paski) do
wykrywania oksydazy cytochromowej w bakterii
(op. 50 testów)
Producent:...........................................
Podłoże Eijkman (LPB) Skład: pepton-10,0g,
laktoza-5,0g, chlorek sodu-5,0g, purpura
bromokrezolowa-0,01g (op. 500g)
Producent:...........................................
Podłoże ze wskażnikiem Andrade; skład: pepton10,0g, chlorek sodu-5,0, węglan sodu-0,074g,
azotan potasu-0,1g, laktoza-5,0g, fuksyna
kwasna-0,02g (op. 100g)
Producent............................................
Podłoże z żółcią i zielenią brylantową; skład:
żółć wołowa-20,0g, pepton-10,0g, laktoza10,0g, zieleń brylantowa-0,0133g (op. 100g)
Producent:............................................
Pepton Proteose (op. 250g)
Producent:............................................
Anaerocult A – odczynnik do wytwarzania
atmosfery beztlenowej i inkubacji w 2,5l
pojemniku, 10 wkładów
Producent...........................................
Płyn Lugola - do barwienia Grama (op. 1 l)
Producent:.......................................
Taśma do kontroli sterylizacji parowej dł 50 m,
szer.19 mm (op. - 1 taśma)
Producent:..........................................
ProTest G.stearothermophilus log 5 do
sterylizacji parą wodną, inkubacja 24 h (55C)
(op. 100)
Producent:...........................................
Sterikon plus Bioindicator (op = 15 ampułek po
2 ml)
Producent:...........................................

op.

7

op.

4

op.

3

op.

5

op.

3

op.

2

op

10

litr

1

op.

1

op.

1

op.

12

………………………………………………
miejsce i data

………………………………………………
podpisy i pieczęcie
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Rurki kontrolne Browna do kontroli ster. suchej

16 160C /120 min (op. 100 szt.)

op.

4

op.

3

op.

4

op.

1

op.

1

Bulion z azydkiem i glukozą wg Rother skład:
pepton mięsny-10,0g, pepton kazeinowy-10,0g,
D-glukoza 5,0g, chlorek sodu-5,0g,
op.
21
wodorofosforan dipotasu-2,7g, diwodorofosforan
potasu-2,7g, azydek sodu-0,2g (op. 500g)
Producent:...........................................

1

Producent:..........................................
Agar m – CP (Membrane Clostridium
17 Perfingens) (op. 500g)
Producent:............................................
Membrane Clostridium Perfingens (m –CP)
Selective Supplement - Fiolki SR 0188 skład;
18 polimyksyna B – 12.5 mg i D-cykloseryna 200
mg (op. 10 fiolek)
Producent:...........................................
Sól tetrasodowa dwufosforanu fenoloftaleiny
19 (op. 1g)
Producent:...........................................

20

Indoksyl β-D-glukozy (op. 1g)
Producent:...........................................

Zieleń brylantowa (op. 50g)
Producent:..........................................
Fuksyna zasadowa (op. 50g)
23
Producent:...........................................

22

op.

1

op.

2

WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO

7. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 7 za maksymalną cenę
brutto:…………………………………….........…………..........…………….…………....…..…...PLN
słownie: .......................................................................................................................................................................
w tym: netto ...................... PLN + …% stawki VAT (tj..........................zł) =..............PLN brutto
Jednocześnie oświadczamy, że naliczona przez nas stawka podatku VAT jest zgodna z obowiązującymi
przepisami.

………………………………………………
miejsce i data

………………………………………………
podpisy i pieczęcie
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.......................................................
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OFERTA WARUNKÓW WYKONANIA ZAMÓWIENIA
W odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, pod nazwą:
„SUKCESYWNA DOSTAWA TESTÓW FOTOMETRYCZNYCH, ODCZYNNIKÓW
CHEMICZNYCH, SZKŁA LABORATORYJNEGO, AKCESORIÓW LABORATORYJNYCH,
SPRZĘTU LABORATORYJNEGO I INNYCH MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH”
będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy,
którym jest:
………………………………………………………………………………
składamy niniejszą ofertę:
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na poniższych warunkach:
l.p.

Część VIII - przedmiot zamówienia w
podziale na części

j.m

Ilość

Łaźnie wodne 8-miejscowe, zakres pracy temp.
50 – 99,90C, rozdzielczość wskazań 0.1C,
stabilizacja temp. -0.1C+0.5C, rozkład temp. ±
0.3C, stal nierdzewna, kwasoodporna,
nierdzewna, kwosoodporna grzałka,
elektroniczny układ sterujący, wyświetlacz LED o
1
szt.
rozdzielczości 0.1C, alarm zbyt niskiego poziomu
cieczy z blokadą grzania, ruchoma pokrywa
robocza, perforowana osłona grzałek –
ruchoma, zawór spustowy cieczy, krążki z
tarnamidu, poj. 15 –16 l, waga 10 – 12 kg
Producent.........................................

5

Biureta 50 ml – przepływowa cyfrowa marki
BRAND model Digital III lub TITRETTE, dokł.
100 ul , najmniejsza podziałka 0,01 ml,
2
dokładność 100 ul, współczynnik wariacji CV=50
ul, duży wyś. cyfrowy, butelka 1000 ml z
ciemnego szkła z gwintem GL 45 w zestawie

kpl.

5

Dozowniki automatyczne marki BRAND model
Dispensette III, regulacja cyfrowa, łatwa
kalibracja, z nastawialną objętością ,obj. 0.2 –
3
2 ml, najmniejsza podziałka 0,01 ml, dokł. 10ul,
współczynnik wariacji CV=2 ul, z zaworem
odpowietrzenia

szt

1

………………………………………………
miejsce i data

Cena netto

Wartość
netto

Stawka
VAT

………………………………………………
podpisy i pieczęcie
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4

5
6

7

8

9

Dozowniki 1-10 ml /butelkowe/ podziałka 0,05
ml do mediów agresywnych, gęstych i lepkich z
butlą 1 litr z zaworem odpowietrzającym,
regulacja cyfrowa, dokładność 50 ul,
współczynnik wariacji CV=10 ul
Producent.........................................
Dozownik marki ROTH typu Optifix z gwintem
GL 32 typ Basic z tłokiem ze szkła w osłonie
teflonowej o zak. dozowania 1 – 5 ml
Dozownik marki ROTH typu Optifix z gwintem
GL 32 typ Basic z tłokiem ze szkła w osłonie
teflonowej o zak. dozowania 2 – 10 ml
Dozownik butelkowy marki VITLAB model
Simplex nastawny o zakresie 2,5 - 25 ml,
podziałka 0.50 ml, gwint GL 45, zestaw z 3
adapterami z tworzywa PP i rurką napełniającą,
klucz montażowy
Mieszadło magnetyczne z ogrzewaniem
do 300 - 350 °C, il.obrotów 0...1600 obr/min ±
10%, fi płyty 135 mm, płyta grzejna stalowa
pokryta odporną chemicznie, białą powłoką,
klasa bezpieczeństwa IP 44 oraz wsk. regulacji
cyfrowy
Producent.........................................
pH metr marki ELMETRON model CP- 401
z elektrodą do pomiaru pH, zakres: od – 2.0 do
16.0 z czujnikiem temperatury (- 50 do 199.9 C)
rozdzielczość dla pH 0.001, dla temp. 0.1,
dokładność dla pH ± 0.001, zasilanie bateryjne
i z zasilacza, kalibracja 1– 5punktowa wym.
149x82x22, waga 220 g, zakres kompensacji –
50 C do 1100 C

szt

2

szt

1

szt

2

szt

2

szt

4

szt

2

Pipety automatyczne o zmiennej objętości m line o pojemnościach:
0,1 ul - 2,5 ul (1 szt.); 1 ml - 10 ml (1 szt.)
o następujących parametrach technicznych:
blokada zmienności objętości za pomocą
10 przycisku, automatyczny wyrzutnik filtrów
zest.
zabezpieczających, pipeta autoklawowalna w
całości, możliwość zabezpieczenia trzonu pipety
wymiennym filtrem, kolorowe nakładki kodujące
objętości
Producent: ……………………………………………...

11

Sonda tlenowa CELLOX 325 do tlenomierza
marki WTW typu ProfiLine Oxi 197i

szt..

1

1

WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO
………………………………………………
miejsce i data

………………………………………………
podpisy i pieczęcie
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8. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 8 za maksymalną cenę
brutto:…………………………………….........…………..........…………….…………....…..…...PLN
słownie: .......................................................................................................................................................................
w tym: netto ...................... PLN + …% stawki VAT (tj..........................zł) =..............PLN brutto
Jednocześnie oświadczamy, że naliczona przez nas stawka podatku VAT jest zgodna z obowiązującymi
przepisami.

………………………………………………
miejsce i data

………………………………………………
podpisy i pieczęcie
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.......................................................
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OFERTA WARUNKÓW WYKONANIA ZAMÓWIENIA
W odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, pod nazwą:
„SUKCESYWNA DOSTAWA TESTÓW FOTOMETRYCZNYCH, ODCZYNNIKÓW
CHEMICZNYCH, SZKŁA LABORATORYJNEGO, AKCESORIÓW LABORATORYJNYCH,
SPRZĘTU LABORATORYJNEGO I INNYCH MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH”
będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy,
którym jest:
………………………………………………………………………………
składamy niniejszą ofertę:
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na poniższych warunkach:
l.p.

Część IX - przedmiot zamówienia w podziale
j.m
na części

Przepływowa biureta cyfrowa marki JENCONS
typu DIGITRATE 50 50 ml; płynne
miareczkowanie w zakresie od 10 ul do 999,9
ml; pełny obrót pokrętła odmierza 5 ml; błąd
1
0,2%; odporność chemiczna w szerokim
zakresie cieczy; w wyposażeniu bursztynowa
butla z boczną szyjką do uzupełniania cieczy o
pojemności 1,4 l

kpl

Ilość

Cena netto

Wartość
netto

Stawka
VAT

Wartość
brutto

1

WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO

9. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 9 za maksymalną cenę
brutto:…………………………………….........…………..........…………….…………....…..…...PLN
słownie: .......................................................................................................................................................................
w tym: netto ...................... PLN + …% stawki VAT (tj..........................zł) =..............PLN brutto
Jednocześnie oświadczamy, że naliczona przez nas stawka podatku VAT jest zgodna z obowiązującymi
przepisami.

………………………………………………
miejsce i data

………………………………………………
podpisy i pieczęcie
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OFERTA WARUNKÓW WYKONANIA ZAMÓWIENIA
W odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, pod nazwą:
„SUKCESYWNA DOSTAWA TESTÓW FOTOMETRYCZNYCH, ODCZYNNIKÓW
CHEMICZNYCH, SZKŁA LABORATORYJNEGO, AKCESORIÓW LABORATORYJNYCH,
SPRZĘTU LABORATORYJNEGO I INNYCH MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH”
będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy,
którym jest:
………………………………………………………………………………
składamy niniejszą ofertę:
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na poniższych warunkach:
l.p.

Część X - przedmiot zamówienia w podziale
na części

Mikroskop biologiczny odwrócony
wyspecyfikowany na str nr 53 niniejszego
1 formularza
Producent: ………………………………………………..
Nazwa handlowa: ………………………………………

j.m

Ilość

kpl

1

Cena netto

Wartość
netto

Stawka
VAT

Wartość
brutto

WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO

10. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 10 za maksymalną cenę
brutto:…………………………………….........…………..........…………….…………....…..…...PLN
słownie: .......................................................................................................................................................................
w tym: netto ...................... PLN + …% stawki VAT (tj..........................zł) =..............PLN brutto
Jednocześnie oświadczamy, że naliczona przez nas stawka podatku VAT jest zgodna z obowiązującymi
przepisami.

………………………………………………
miejsce i data

………………………………………………
podpisy i pieczęcie
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FORMULARZ Nr 1

.......................................................
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

Rozwiązania techniczno materiałowe mikroskopu biologicznego odwróconego
Mikroskop biologiczny odwrócony o następujących parametrach technicznych:
• nasadka trójokularowa, kątowa (pochylona 30 - 45 stopni) z regulacją rozstawu okularów oraz regulacją
dioptryjną do kompensacji asymetrii wzroku obserwatora,
• trzeci okular przystosowany do instalacji kamery CCD,
• okular szerokokątny WF 10x,
• miska rewolwerowa czterogniazdowa,
• obiektywy Plan Achromatyczne korygowane na grubość szkiełka 1,2 mm o powiększeniach PL10x, PL20x lub
PL25x, PL40x,
• kondensor przesuwny,
• przesłona irysowa i uchwyt na filtry,
• stolik mechaniczny krzyżowy o wym 140 - 200 mm x 200 - 260 mm,
• dokładność regulacji ruchu mikro 0,002 mm w całym zakresie regulacji ruchu makro,
• system oświetlenia Koehlera, halogenowy z regulacją jasności,
• zestaw z aparatem cyfrowym lub kamerą cyfrową wraz z oprogramowaniem do sterowania pracą aparatu lub
kamery z poziomu komputera (oprogramowanie do naukowej analizy obrazu)
• komory planktonowe – 5ml, 10 ml, 20 ml.
• z urządzeniem kontrastu fazowego
• Zasilanie 220 – 240V, 50 Hz

………………………………………………
miejsce i data

………………………………………………
podpisy i pieczęcie
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FORMULARZ Nr 1
.......................................................
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OFERTA WARUNKÓW WYKONANIA ZAMÓWIENIA
W odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, pod nazwą:
„SUKCESYWNA DOSTAWA TESTÓW FOTOMETRYCZNYCH, ODCZYNNIKÓW
CHEMICZNYCH, SZKŁA LABORATORYJNEGO, AKCESORIÓW LABORATORYJNYCH,
SPRZĘTU LABORATORYJNEGO I INNYCH MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH”
będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy,
którym jest:
………………………………………………………………………………
składamy niniejszą ofertę:
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na poniższych warunkach:
l.p.

Część XI - przedmiot zamówienia w podziale
j.m
na części

Wyparka próżniowa z wyposażeniem
wyspecyfikowana na str nr 55 niniejszego
1 formularza
Producent: ………………………………………………..
Nazwa handlowa: ………………………………………

kpl

Ilość

Cena netto

Wartość
netto

Stawka
VAT

Wartość
brutto

1

WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO

11. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 11 za maksymalną cenę
brutto:…………………………………….........…………..........…………….…………....…..…...PLN
słownie: .......................................................................................................................................................................
w tym: netto ...................... PLN + …% stawki VAT (tj..........................zł) =..............PLN brutto
Jednocześnie oświadczamy, że naliczona przez nas stawka podatku VAT jest zgodna z obowiązującymi
przepisami.

………………………………………………
miejsce i data

………………………………………………
podpisy i pieczęcie
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FORMULARZ Nr 1

.......................................................
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

Rozwiązania techniczno materiałowe wyparki próżniowej z wyposażeniem
Wyparka próżniowa - przyrząd do podciśnieniowego odparowywania lotnych składników z mieszanin i
roztworów wraz z wyposażeniem o następujących parametrach technicznych:
• zakres szybkości rotacji 20 – 270 obr/min
• cyfrowy wyświetlacz prędkości
• napęd – silnik bezszczotkowy, powolny start,
• zasilanie 220 - 230 V, 50-60 Hz
• ruchy prawo – lewo ustawiane w interwałach czasowych
• zakres regulacji kąta pochylenia szkła od 0 do 45 stopni
• łażnia uniwersalna wodna i olejowa z wyświetlaczem ukazującym temperaturę zadaną i aktualną, zakres temp.
od 20° do 180°-200°C, dokładność utrzymania temp. ±1°C, dokładność nastawy temp. 1°C
• łaźnia przesuwna o 50 – 60 mm
• elektryczna winda podnosząca i opuszczająca z funkcją bezpiecznego zatrzymania; w przypadku nagłego
braku zasilania tłok wyparki automatycznie unosi się w celu usunięcia kolby
• zestaw szkła dla danego typu wyparki,
• kolby odbieralnika i destylacyjne ze szlifem 1,0 dm3 każda
• chłodnica pionowa do wszystkich rodzajów destylacji ze szlifem NS 29/32
• regulacja wysokości – 140 mm
• powierzchnia chłodzenia chłodnicy 1200 cm3
• zawór próżniowy + butla Woulf”a ,
• pompa próżniowa chemoodporna do danego typu wyparki o wydajności min. 20 l/min ( przy ciśnieniu
atmosferycznym), próżnia < 8 mbar abs., nadciśnienie = 1 bar, waga: maks. 9.5 kg,
pompa z głowicą z aluminium, membrana pokryta teflonem
• Wąż silikonowy ciśnieniowy, średnica 8/16 mm, gr. ścianki 4 mm.
• masa wyparki do 20 kg
• wymiary wyparki z chłodnicą maksymalnie 680x410x990 mm( dł x szer x gł)

………………………………………………
miejsce i data

………………………………………………
podpisy i pieczęcie
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FORMULARZ Nr 1

.......................................................
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OFERTA WARUNKÓW WYKONANIA ZAMÓWIENIA
W odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, pod nazwą:
„SUKCESYWNA DOSTAWA TESTÓW FOTOMETRYCZNYCH, ODCZYNNIKÓW
CHEMICZNYCH, SZKŁA LABORATORYJNEGO, AKCESORIÓW LABORATORYJNYCH,
SPRZĘTU LABORATORYJNEGO I INNYCH MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH”
będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy,
którym jest:
………………………………………………………………………………
składamy niniejszą ofertę:
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na poniższych warunkach:
l.p.

Część XII - przedmiot zamówienia w
podziale na części

Aparat wielofunkcyjny - pH-metr, jonometr,
konduktometr wraz z wyposażeniem
wyspecyfikowany na str nr 57 niniejszego
1
formularza
Producent: ………………………………………………..
Nazwa handlowa: ………………………………………

j.m

Ilość

kpl

2

Cena netto

Wartość
netto

Stawka
VAT

Wartość
brutto

WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO

12. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 12 za maksymalną cenę
brutto:…………………………………….........…………..........…………….…………....…..…...PLN
słownie: .......................................................................................................................................................................
w tym: netto ...................... PLN + …% stawki VAT (tj..........................zł) =..............PLN brutto
Jednocześnie oświadczamy, że naliczona przez nas stawka podatku VAT jest zgodna z obowiązującymi
przepisami.

………………………………………………
miejsce i data

………………………………………………
podpisy i pieczęcie
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FORMULARZ Nr 1

.......................................................
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

Rozwiązania techniczno materiałowe aparatu wielofunkcyjnego
Aparat wielofunkcyjny - pH/ION/Cond (pH-metr, jonometr, konduktometr, tlen rozpuszczony w wodzie i
pomiar temperatury) do pracy w laboratorium o następujących parametrach technicznych:

• Możliwość jednoczesnego obserwowania wszystkich funkcji pomiarowych
• Aparat z wejściami do elektrod pH, jonoselektywnych i konduktometrycznych z wtykiem BNC oraz na
czujnik tlenowy i czujnik temperatury
• możliwość współpracy ze wszystkimi elektrodami jonoselektywnymi, dobranymi w zależności od mierzonego
jonu, wyposażonymi w złącze BNC
• kalibracja 8 punktowa automatyczna, półautomatyczna i ręczna elektrod pH i jonoselektywnych,
• automatyczna i ręczna kompensacja temperatury
• możliwość zmiany jednostki i automatycznym przeliczeniem wyniku,
• w jonometrze automatyczne wprowadzanie ciężaru cząsteczkowego badanego jonu pozwala na określeniu
wyników w mol/l, mg/l bez konieczności przeliczeń,
• pomiar przewodności wód redestylowanych i mocno zasolonych,
• wykorzystanie pomiaru zasolenia do automat. przeliczenia jego wpływu na wynik pomiaru tlenu,
• zakresy: pH - 3…+ 20; mV ± 2000; stężenie jonów; 0.02 mg/l …..200 g/l; temp. – 5.0 ……+ 105C;
przewodność 0.0 uS/cm….2000mS/cm; tlen 200%, 20 mg/l
• dokładność: pH ± 0.001; mV ± 0.1 mV; przewodność ± 0,1%; tlen – dokładność czujnika temp. ± 0.2C;
Stała K od 0.1….9.999
• elektroda kombinowana Sen/Tix z czujnikiem temperatury do pomiaru pH do ścieków i wody;
zakres 0….14 pH, diafragma- włókno, trzpień – noryl, elektrolit – żel, kabel – 1 m
• elektroda konduktometryczna szklana/ Pt z czujnikiem temperatury; elektroda platyna,
trzpień szkło, stała naczynka K = 1 cm- 1 , długość kabla 1-1.5 m
• elektroda kombinowana jonoselektywna do pomiaru stężenia fluorków, zakres
stężenia od 0.02 mg/l
• sonda tlenowa do danego typu przyrządu
• czujnik temperaturowy do danego typu przyrządu

………………………………………………
miejsce i data

………………………………………………
podpisy i pieczęcie
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FORMULARZ Nr 1

.......................................................
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OFERTA WARUNKÓW WYKONANIA ZAMÓWIENIA
W odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, pod nazwą:
„SUKCESYWNA DOSTAWA TESTÓW FOTOMETRYCZNYCH, ODCZYNNIKÓW
CHEMICZNYCH, SZKŁA LABORATORYJNEGO, AKCESORIÓW LABORATORYJNYCH,
SPRZĘTU LABORATORYJNEGO I INNYCH MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH”
będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy,
którym jest:
………………………………………………………………………………
składamy niniejszą ofertę:
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na poniższych warunkach:
l.p.

Część XIII - przedmiot zamówienia w
podziale na części

j.m

Ilość

szt.

2

Cena netto

Wartość
netto

Stawka
VAT

Wartość
brutto

Suszarka uniwersalna marki MEMMERT typu UFE

1 - 500 wyspecyfikowany na str nr 59 niniejszego
formularza

WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO

13. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 13 za maksymalną cenę
brutto:…………………………………….........…………..........…………….…………....…..…...PLN
słownie: .......................................................................................................................................................................
w tym: netto ...................... PLN + …% stawki VAT (tj..........................zł) =..............PLN brutto
Jednocześnie oświadczamy, że naliczona przez nas stawka podatku VAT jest zgodna z obowiązującymi
przepisami.

………………………………………………
miejsce i data

………………………………………………
podpisy i pieczęcie
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FORMULARZ Nr 1

.......................................................
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

Rozwiązania techniczno materiałowe suszarki uniwersalnej
Suszarka uniwersalana marki MEMMERT typu UFE - 500 o następujących parametrach technicznych:
• pojemność komory ( użytkowa) 108 l,
• wymiary wewnętrzne 560x400x480 [mm] (SxGxH),
• wymiary urządzenia 710x550x760 [ mm] (SxGxH),
• waga 50 kg,
• moc urządzenia 2000 W, napięcie zasilania 50/60 Hz, klasa zabezpieczenia 1 zg. z normą EN 61010,
zapespieczenie IP20 zg. z normą EN 60529
• maksymalna ilość półek – 5 szt,
• zakres temperatury pracy - temperatury żądanej; od 20C do 300C,
• dokładność ustawianej temperatury pracy: 0.5C,
• elektroniczny sterownik Fuzzy – PID z opcją opóżnionego włączenia, programowaną rampą z grzaniem i
chłodzeniem, nastawa z czasem oczekiwania i funkcją powtarzania,
• wewnętrzna pamięć 1024 kB do zachowania aktualnej temperatury, temperatury nastawionej i wiadomości o
błędach z określeniem czasu,
• wentylator z nastawą prędkości dla urządzeń z recyrkulacją ( nastawa krokami, co 10%),
• ręcznie nastawialny zawór powietrza do recyrkulacji lub wpuszczenia świeżego powietrza,
• zintegrowany programator tygodniowy z funkcją grupowania ( np. wszystkie dni robocze),
• alarm,
• cyfrowe zabezpeczenie temperatury (TWW Class 3.1),
• mechaniczne zabezpeczenie temperatury (TB Class 1),
• przekażnik do wyłączenia grzania w przypadku niesprawności urządzenia,
• od temperatury zależna wentylacja panelu sterowania i drzwi,
• obudowa zewnętrzna i komora robocza wykonana ze stali nierdzewnej, która charakteryzuje się
wysoką wytrzymałością, odpornością na korozję przeciw wielu chemikaliom,
• kalibracja urządzenia min. przy trzech poziamach temperatu,

………………………………………………
miejsce i data

………………………………………………
podpisy i pieczęcie
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FORMULARZ Nr 1

.......................................................
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OFERTA WARUNKÓW WYKONANIA ZAMÓWIENIA
W odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, pod nazwą:
„SUKCESYWNA DOSTAWA TESTÓW FOTOMETRYCZNYCH, ODCZYNNIKÓW
CHEMICZNYCH, SZKŁA LABORATORYJNEGO, AKCESORIÓW LABORATORYJNYCH,
SPRZĘTU LABORATORYJNEGO I INNYCH MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH”
będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy,
którym jest:
………………………………………………………………………………
składamy niniejszą ofertę:
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na poniższych warunkach:
l.p.

Część XIV - przedmiot zamówienia w
podziale na części

Spektrofotometr VIS wyspecyfikowany na str nr
61 niniejszego formularza
1
Producent: ……………………………………………….
Nazwa handlowa: ……………………………………..

j.m

Ilość

kpl.

1

Cena netto

Wartość
netto

Stawka
VAT

Wartość
brutto

WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO

14. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 14 za maksymalną cenę
brutto:…………………………………….........…………..........…………….…………....…..…...PLN
słownie: .......................................................................................................................................................................
w tym: netto ...................... PLN + …% stawki VAT (tj..........................zł) =..............PLN brutto
Jednocześnie oświadczamy, że naliczona przez nas stawka podatku VAT jest zgodna z obowiązującymi
przepisami.

………………………………………………
miejsce i data

………………………………………………
podpisy i pieczęcie

60

FORMULARZ Nr 1

.......................................................
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

Rozwiązania techniczno materiałowe spektrofotometru VIS
Spektrofotometr VIS o następujących parametrach technicznych:
• zakres spektralny: od 310 - 320 nm do 1100 nm,
• źródło promieniowania: lampa halogenowa-wolframowa,
• szerokość spektralna wiązki: max 5 nm,
• dokładność ustawienia długości fali: ± 1 nm,
• odtwarzalność ustawienia fali: ± 1 nm,
• mikroprocesor - krzywe wzorcowe kalibracyjne, 100 - 150 krzywych wpisanych do pamięci oraz możliwość
wprowadzenia własnych krzywych wzorcowych,
• odczyt: bezpośredni stężenia oraz możliwość dokonywania pomiaru absorbcji, % transmisji,
• drukarka zewnętrzna, która umożliwia wydruk kalibracji i wyników pomiaru,

………………………………………………
miejsce i data

61

………………………………………………
podpisy i pieczęcie

Uwaga!!! Wykonawca nie musi użyć niniejszego formularza, ale musi w stworzonym przez siebie dokumencie zamieścić
wszystkie żądane w formularzu oświadczenia i informacje.

