
Załącznik do Zapytania ofertowego z dnia 13 grudnia 2017 roku na dostawę w 

formie wynajmu (do dnia 30 września 2018 roku) drobnego sprzętu 

laboratoryjnego 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

 

[miejsce na pieczęć Wykonawcy] 

 

 

I. DANE OFERENTA  

1. Pełna nazwa: 

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

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

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

 

2. Przedstawiciel Wykonawcy:  

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

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

 

3. Adres (siedziba) (kod, miejscowość, ulica, powiat, województwo): 

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

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

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

 

4. Adres do korespondencji (wypełnić, jeśli jest inny niż adres siedziby) 

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

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

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

 

5. REGON: 

6. NIP: 

7. Telefon (z numerem kierunkowym): 

8. Fax ( z numerem kierunkowym): 

9. E-mail: 

 

II. PRZEDMIOT OFERTY 

Oferta składana jest w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe z dnia 18 lipca 2017 roku ogłoszone 

przez: 

 

Alab laboratoria sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa 

 

na dostawę w formie wynajmu (do dnia 30 września 2018 roku) drobnego sprzętu 

laboratoryjnego 

 



Załącznik do Zapytania ofertowego z dnia 13 grudnia 2017 roku na dostawę w 

formie wynajmu (do dnia 30 września 2018 roku) drobnego sprzętu 

laboratoryjnego 

 

 

 

 

 

 

III. WPŁATA WADIUM 

 

Forma,  w jakiej zostało wniesione wadium: 

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

 

Nr rachunku bankowego Wykonawcy  na jakie ma zostać zwrócone wadium wniesione w 

formie pieniężnej: 

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

 

IV. POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMOGÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OBOWIĄZKÓW 

DOSTAWCY 

 

1. Niniejszym potwierdzam gotowość do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z 

wymogami określonymi w Zapytaniu ofertowym oraz załącznikach. 

2. Niniejszym potwierdzam sposób kalkulacji ceny przedmiotu zamówienia zgodnie z 

wymogami określonymi w Zapytaniu ofertowym. 

3. Niniejszym potwierdzam termin realizacji zamówienia zgodnie z wymogami 

określonymi w Zapytaniu ofertowym. 

 

 

 

 

 

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

        podpis i pieczątka imienna osoby 

        upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 

            



Załącznik do Zapytania ofertowego z dnia 13 grudnia 2017 roku na dostawę w 

formie wynajmu (do dnia 30 września 2018 roku) drobnego sprzętu 

laboratoryjnego 

 



Załącznik do Zapytania ofertowego z dnia 13 grudnia 2017 roku na dostawę w formie wynajmu (do dnia 30 września 2018 

roku) drobnego sprzętu laboratoryjnego 

 
 

OFERTA CENOWA  

 

 

Określenie przedmiotu zamówienia 

(w prawej kolumnie należy wskazać producenta i typ) 

Łączna 

miesięczna 

stawka czynszu 

netto 

w złotych polskich 

 

Stawka i kwota 

podatku od 

towarów i usług 

 

Miesięczna stawka 

czynszu brutto 

w złotych polskich 

 

Porównywana cena 

brutto 

w złotych polskich 

(za okres 9 miesięcy) 

1. 2. 3 4. 5. 

Wirówka laboratoryjna        

Chłodziarka laboratoryjna   

Zamrażarka laboratoryjna  

Myjka ultradźwiękowa  

Suchy blok grzejny  

pH-metr  

Waga laboratoryjna  

Pipety jednokanałowe  

Wytrząsarka typu worteks  

Mikrowirówka 

laboratoryjna 

 

Zestaw do SPE  

System automatycznego 

zatężania i 

odparowywania próbek 

 

 

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

        podpis i pieczątka imienna osoby 

        upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 

 



Załącznik do Zapytania ofertowego z dnia 13 grudnia 2017 roku na dostawę w 

formie wynajmu (do dnia 30 września 2018 roku) drobnego sprzętu 

laboratoryjnego 

 
 

DODATKOWE INFORMACJE: 

 

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

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

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

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

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

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

 

 

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

        podpis i pieczątka imienna osoby 

        upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 

 


