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Załącznik nr 2  - grupa B  

  

 

( pieczęć Wykonawcy )  

 

REGON…………………… 

NIP………………………….. 

 

                                                                                              FORMULARZ OFERTY   

Grupa B – sprzęt laboratoryjny i materiały jednorazowego użytku 

 

postępowania o udzielnie zamówienia publicznego  (WAD.2601.312.2015) o szacunkowej wartości poniżej 30.000 euro prowadzonego w trybie 

podstawowym na dostawę sprzętu laboratoryjnego i materiałów jednorazowego użytku do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i 

Nasiennictwa we Wrocławiu 

 

1) OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym za 

wynagrodzenie:  

 

L.p Nazwa produktu J. miary Ilość Cena netto  

[w zł] 

Wartość 

netto [w zł] 

VAT % Wartość 

brutto [w zł] 

1 Szkiełka diagnostyczne podstawowe z powłoką z żywicy 
epoksydowej, zwiększona przyczepność 
10-pkt., czarne (10 komór) Ø 6,7 mm 
Firma ROTH lub równoważne 

100 szt. 20 

    

2 
Szkiełka nakrywkowe – 24 x 60 mm 

10x100 
szt. 

1 
    

3 
Szkiełka nakrywkowe – 24 x 24 mm 

5x200 
szt. 

1 
    

4 Końcówki uniwersalne do pipet Eppendorfa, niesterylne, 
pojemność: 1-20 µl 

1000 szt. 2 
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L.p Nazwa produktu J. miary Ilość Cena netto  

[w zł] 

Wartość 

netto [w zł] 

VAT % Wartość 

brutto [w zł] 

5 Probówki Eppendorfa, pojemność 1,5 ml, z podziałką, 
niesterylne, bezbarwne. Z płaską przykrywką, po której 
można pisać. 

1000 szt. 2 
    

6 Pojemniki „moczówki”, niesterylne, pojemność: 100-125 ml 
 

szt. 2000 
    

7 Naklejki okrągłe, białe, średnica 12 mm,  
1 rolka zawiera 1000 naklejek 

rolka 1 
    

8 Naklejki okrągłe, żółte, średnica 12 mm,  
1 rolka zawiera 1000 naklejek 

rolka 4 
    

9 Fartuchy jednorazowe – Sekuroka z PE białe. 
Wodoszczelne. Szer. 75, długość 125 

50 szt. 4 
    

10 Zlewki miarowe z PP o gładkiej powierzchni z podziałką, 
pojemność – 2000 ml 

szt. 4  
   

11 Zlewki miarowe z PP o gładkiej powierzchni z podziałką, 
pojemność – 3000 ml 

szt. 4 
    

12 Rękawice nitrylowe: 
- rozmiar S (5 op.- niepudrowane) 
- rozmiar M  (20 op. - niepudrowane) 
- rozmiar L (20 op. - niepudrowane) 

op. 
(100 szt.) 

45 

    

13 Półmaski na gumce z zaworkiem  
 

szt. 20 
    

14 Rękawice foliowe (wykonane  HDPE) 1 op.=100 szt. 
 

op. 50 
    

15 Przyłbica ochronna Comfort Standard bezbarwna 
 

szt. 2 
    

                                             

                                                                                          Suma 

 x  

 

UWAGA!!! Pozycja numer 1 – szkiełka diagnostyczne podstawowe z powłoką z żywicy epoksydowej, zwiększona 

przyczepność, 10-pkt., czarne (10 komór) Ø 6,7 mm – Zamawiający dopuszcza dostawę w nieprzekraczalnym terminie do 

20.12.2015 r. 
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Ogółem brutto …………………………………………………zł ( słownie złotych ………………………………………………………………..) 

W tym należny podatek VAT ………………………….zł  ( słownie złotych:……………………………………………………………………….) 

 
2. Oświadczamy iż: 

a) akceptujemy termin wykonania zamówienia do 31.10.2015 r. i formę płatności  (przelew 14 dni od otrzymania faktury VAT) z wyjątkiem 

pozycji nr 1 formularza oferty – w/w szkiełka diagnostyczne dostarczymy do 20.12.2015 r. 

b) dostarczymy i wniesiemy przedmiot zamówienia do Laboratorium Wojewódzkiego w Bolesławcu, ul. Kosiby 3, 59-700 Bolesławiec na własny 

koszt. 

c) Zamawiający zastrzega sobie prawo udzielenia wybranemu Wykonawcy zamówień dodatkowych (sprzętu laboratoryjnego i 

materiałów jednorazowego użytku tych samych lub innych niż wymienione) w wysokości do 50 % zamówienia podstawowego bez 

konieczności przeprowadzania kolejnego postępowania, o ile podyktowane to będzie bieżącą potrzebą Zamawiającego i uzasadnione 

rachunkiem ekonomicznym. 
 

 

3. Adres Wykonawcy, na który należy kierować korespondencję w trakcie postępowania: 

 

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

 

 Numer telefonu …………………………; numer faksu…………………………….......; 

 

 

......................................... dnia ........................... ..............       …………………………………… 

Miejscowość    data          podpis Oferenta  

                                                                                                                                                                                       

 


