
Nr sprawy: AD-O.272.12.2022 

Załącznik nr 1 do SWZ 

..................................................                       
(pełna nazwa wykonawcy, adres, NIP) 

 
Formularz ofertowy 

Pakiet …………..* 

 

Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na dostawę końcówek 

jednorazowych do pipet automatycznych, pomocniczych materiałów laboratoryjnych 

wykonanych z tworzyw sztucznych do neuroblastomy oraz pomocniczych materiałów 

laboratoryjnych wykonanych z tworzyw sztucznych 

 

 

oferujemy wykonanie dostawy objętej przetargiem na następujących warunkach: 

 

 Wartość całego pakietu brutto wynosi: 

 

 .…………………………………………………………………………………………………………………..zł 

 
słownie: 

...........................................................................................................................................zł  

 

 w tym VAT : …………………………………………………………………........................................zł 

 
- termin dostawy:  …… dni roboczych (max. 15 dni roboczych) od dnia złożenia pisemnie, 

faksem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapotrzebowania przez 

Zamawiającego, 

- termin płatności: do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury za     

wykonaną dostawę. 

 

Ponadto oświadczamy, że: 

1. zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia, nie wnosimy do niej zastrzeżeń 

i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania 

2. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji warunków 

zamówienia 

3. zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej 

oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez zamawiającego 

4. wadium o wartości ...................... zostało wniesione w dniu..................... w formie 

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

5. wadium/zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy zwrócić w sytuacjach 

wskazanych w ustawie na podane poniżej konto bankowe ……………………………………... 

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

6. jesteśmy □mikroprzedsiębiorstwem** □małym przedsiębiorstwem** □średnim 

przedsiębiorstwem** 
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7. załączamy dokumenty wymagane w niniejszym postępowaniu. 

 

 

 

........................... dnia ............... 2022 r.    Podpisano: ........................................... 
                   (Podpis osoby upoważnionej – kwalifikowany 

        podpis elektroniczny) 

 

 

 

Załączniki składane do oferty (zgodnie z SWZ): 

1. ……………………………………………..str…... 

2. ……………………………………………..str….. 

3. ……………………………………………..str….. 

4. ……………………………………………..str….. 

5. ……………………………………………..str….. 

6. ……………………………………………..str..... 

7. ……………………………………………..str..... 

8. ……………………………………………..str..... 

9. ……………………………………………..str..... 

10. ……………………………………………str..... 

 

 
 

* W przypadku składania oferty na więcej niż jeden pakiet formularz ofertowy należy powielić. 

 

** Należy wybrać właściwe, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola (zgodnie z zaleceniem Komisji 

2003/361/WE mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego 

roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro; małe przedsiębiorstwo: 

przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa 

nie przekracza 10 milionów euro; średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są 

mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób  

i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 

milionów euro.  

 


