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        Załącznik nr 1 do Zaproszenia 

DA.ER.232.79.19 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

............................................................... 
           pieczęć firmowa Wykonawcy 

 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa preparatów 

mikroskopowych do pracowni mikrobiologicznej na Wydziale Nauk o Zdrowiu Mazowieckiej 

Uczelni Publicznej w Płocku”. 

 

………………………………….……………………………………………………………………. 
pełna nazwa firmy Wykonawcy 

posiadający/a siedzibę: 

 

……………….…………..…………………………………………………………………………… 
ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość 

 

województwo: ………………………………………………………………………………………… 

 

telefon/ telefax: …….…………………………………………………………………………………. 

 

Internet: http:// …………………………………………………………………………………………. 

 

e-mail: ……………………………….……@…………………………………….………………….... 

Nr identyfikacyjny NIP: ……………………………………………………………………………….. 

 

REGON: …………………….……….………………………………………………………………….. 

 

Nr KRS/CEIDG: …………………………………………………………………………………….. 

 

Wykonawca (jest/nie jest) ………………………………. małym lub średnim przedsiębiorcą. 

 

reprezentowany przez: ………………..…………………….………………………………………… 
imiona, nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 

 

1. Oferujemy przyjęcie do wykonania ww. przedmiotu zamówienia w cenie ryczałtowej ogółem brutto 

(wartość netto z wszystkimi opłatami koniecznymi do zakończenia realizacji zamówienia, w 

zaoferowanym czasie, z podatkiem VAT) (wypełnić w części/częściach, na które Wykonawca składa 

ofertę w zakresie zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia): 

Część 1: 

Preparaty tkanki ludzkie anatomia cz. II - 5 zestawów. 1 zestaw zawiera 23 preparatów. 

 

Cena brutto łącznie za 5 zestawów: ……………………………………………… 
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przy cenie brutto za 1 zestaw (23 preparaty): ……………………………………………….. 

Część 2  

Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe (wymiary 22x40 mm) - 10 opakowań.  

1 opakowanie zawiera 100 sztuk szkiełek. 

 

Cena brutto łącznie za 10 opakowań: ……………………………………………… 

przy cenie brutto za 1 opakowanie (100 szt. szkiełek): ……………………………………………….. 

 

2. Wykonawca oświadcza, że: 

◦ Zapoznał się z warunkami podanymi przez Zamawiającego 

w Zaproszeniu do złożenia oferty i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń; 

◦ Uzyskał wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania 

zamówienia; 

◦ Oświadcza, iż zaoferowana cena zawiera wszystkie składniki wynagrodzenia dla 

Wykonawcy związane z całościowym wykonaniem przedmiotu zamówienia, obejmuje 

również koszty transportu, dostarczenia do budynku Mazowieckiej Uczelni Publicznej w 

Płocku, Pl. Dąbrowskiego 2; 

◦ Oświadcza, iż dostarczy przedmiot zamówienia w terminie: do 31.10.2019 r.; 

◦ Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych; 

◦ Nie został prawomocnie skazany za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym 

przestępstwa skarbowe); 

◦ Nie jest prowadzone wobec niego postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub przestępstwa skarbowe; 

◦ zapoznał się z Klauzulą informacyjną dla wykonawcy na podstawie art. 13 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  (RODO), zamieszczoną 

w Zaproszeniu do składania ofert; 

◦ wszystkie informacje podane w niniejszej ofercie i załącznikach są aktualne i zgodne z 

prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

*** niewłaściwe skreślić 
 

 

……………….                                                      …………………………………………………. 
           data                                                                                   Podpis (Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy)  

 
 


