
                                                                                   
 

 

………………………………….., ………………. 
(miejscowość, data) 

ZAMAWIAJĄCY 
GRUPA PRONICEL S.A.   
ul. Akacjowa 4 lok. 2 
02-534 Warszawa 

OFERTA nr  

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/10/2022 
 

Dotyczy projektu nr MAZOWSZE/0086/19 pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji karboksymetyloskrobi oraz nowych receptur klejów opartych 
na karboksymetyloskrobi” w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza” 

I. DANE OFERENTA 

Nazwa: ………………………… 

Adres: ………………………… 

………………………… 

NIP: ………………………… 

REGON: ………………………… 

 
II. PRZEDMIOT OFERTY 

Przedmiotem oferty jest dostawa jest dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz szkła laboratoryjnego niezbędnego do prowadzenia prac badawczych 
w projekcie pt. pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji karboksymetyloskrobi oraz nowych receptur klejów opartych na 
karboksymetyloskrobi” 
  



                                                                                   
 

 
III. CENA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

L.p. Produkt Specyfikacja jm 
Iloś

ć 

Cena 
jednostk

owa 
netto / 

PLN 

Cena 
jednostkow
a brutto / 

PLN 

Wartość 
netto / PLN 

Wartość brutto 
/ PLN 

Producent, numer 
katalogowy bądź 

dołączona 
specyfikacja i inne 

informacje 
pozwalające 
potwierdzić 

zgodność produktu 
ze specyfikacją 

1 
Pojemniki 
uniwersalne z 
zakrętkami 

Pojemność 120 ml, z zakrętkami 
niesterylne, z polipropylenu, 

przezroczyste 

Op. 
500 
szt. 

1 
     

2 Lejek szklany Lejek filtracyjny, średnica 55 mm, 
średnica nóżki 8 mm, wysokość 55 mm szt. 24 

     

3 Krystalizatory 
Pojemność 160 ml, szklane z wylewem, 
ze szkła borokrzemowego, jakość min. 

simax – równorzędna lub wyższa 

10 
szt. 
op. 

4 

     

4 Krystalizatory 
Pojemność 500 ml, szklane z wylewem, 
ze szkła borokrzemowego, jakość min. 

simax – równorzędna lub wyższa 

10 
szt. 
op. 

4 

     



                                                                                   
 

5 Gilzy ekstrakcyjne Średnica 19 mm, długość 90 mm, 
grubość 1,5 mm 

25 
szt. 
op 

2 

     

6 Kolby 
Erlenmeyera 

Pojemność 50 ml z wąską szyją ze 
szlifem A5 14/23, jakość min. simax – 

równorzędna lub wyższa 

Op. 
10 
szt. 

4 

     

7 Kolba do 
sulfonowania 

Ze szkła borokrzemowego, z trzema 
bocznymi szyjkami ze szlifami NS, 

pojemność 500 ml, szlif szyjki głównej 
45/40, szlif szyjek bocznych 14/23 

szt. 1 

     

8 
Rękawice 
chroniące przed 
gorącem do 120 
stopni 

Rozmiar L 

Rękawice ochronne o bardzo dobrej 
wytrzymałości mechanicznej oraz 

doskonałej izolacji cieplnej 

kpl 1 

     

9 Statyw 
laboratoryjny 

W zestawie powinny być zawarte min. 
- podstawa statywu, 

- pręt statywu, 
- łącznik krzyżowy, 

- ogranicznik zanurzenia 
zabezpieczający przed przypadkowym 

przebiciem dna naczynia, 
- zabezpieczająca nakrętka, 

unieruchamiająca dodatkowo pręt 
statywu. 

Rozpiętość łącznika krzyżowego do 
statywu oraz wspornika od 4 do 24 
mm. Możliwość obniżenia do 5 kg. 

szt 1 

     



                                                                                   
 

 
IV. TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY  

Termin ważności oferty wynosi 30 dni 
 

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA  
Czas realizacji dostawy od dnia podpisania umowy do 31.03.2023 r. sukcesywnie na żądanie Zamawiającego. 
 

VI. POZOSTAŁE WARUNKI OFERTY 
1. ……………………………… 
2. ……………………………… 

 
VII. OSOBA DO KONTAKTÓW W SPRAWIE OFERTY 

Imię i nazwisko Numer telefonu Adres e-mail 

……………  …………… ………………………… ………………………… 

 
 

10 Mieszadło szklane 
z łopatką PTFE 

Długość całkowita 450 mm, szlif do 
kolby 29/32 szt 3 

     

11 Biureta 
wielowymiarowa 

Biureta wielowymiarowa PP 
PTFE, KLASA B, skala niebieska, 25 ml, 

50 ml 
szt. 15 

     

SUMA   nd 



                                                                                   
 

VIII. OŚWIADCZENIA 
1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią ogłoszenia, a oferta jest zgodna z jego treścią.  
2. Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
3. Przyjmuję do realizacji warunki postawione przez Zamawiającego w odpowiedzi na ogłoszenie.  
4. Oświadczam, że podana cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 
5. W przypadku wybrania niniejszej oferty deklaruję gotowość do zawarcia umowy na zrealizowanie przedmiotu zamówienia. 
6. Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję nie jest powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i prowadzeniem 
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą. Za wykonawcę powiązanego uznaje się podmiot: 

a. powiązany lub będący jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z Beneficjentem w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości; 

b. będący podmiotem pozostającym z Beneficjentem lub członkami ich organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić 
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi, w szczególności pozostającym w związku małżeńskim, 
stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, także poprzez 
członkostwo w organach dostawcy towaru lub usługi; 

c. będący podmiotem powiązanym lub podmiotem partnerskim w stosunku do Beneficjenta w rozumieniu Rozporządzenia nr 651/2014; 
d. będący podmiotem powiązanym osobowo z Beneficjentem w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 

i usług. 
 

IX. ZAŁĄCZNIKI 
1. ……………………………….. 

 

………………………………………………… 
(pieczątka i podpis Wykonawcy  

lub osoby upoważnionej do wystawienia oferty w imieniu Wykonawcy) 
 
 


