
                        
 
Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego nr 03/WPD104/2020 v.2 

 

F O R M U L A R Z  O F E R T O W Y  

 

..................................., dnia .............. ............. roku 

                                                                                         (miejscowość)                           (data) 

WYKONAWCA: 

 

………………………………………. 

(Nazwa Wykonawcy / siedziba/ adres / NIP)  

ZAMAWIAJĄCY: 

WPD Pharmaceuticals sp. z o.o. 

ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa,  

 

OFERTA  

na zakup i dostawę odczynników i materiałów laboratoryjnych 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 

03/WPD104/2020 ogłoszone w dniu 30.04.2020 r. na zakup i dostawę fabrycznie nowych, pełnowartościowych, 

wolnych od wszelkich wad i uszkodzeń odczynników i materiałów laboratoryjnych, składam w imieniu Wykonawcy 

niniejszą ofertę. 

 

I. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 

Wykonawca [firma]:  

Adres siedziby:  

Nr KRS [jeśli dotyczy]  

NIP:  

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania 

Wykonawcy [podpisania oferty]  
 

Podanie podstawy uprawnienia do reprezentowania 

Wykonawcy 
 

Imię i nazwisko osoby do kontaktu:  

Nr telefonu:  

Adres e-mail:  

 

 

 



                        
 

II. INFORMACJA DOTYCZĄCA OFERTY. 

1. W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 03/WPD104/2020 r., ogłoszone dnia 30.04.2020 r., oferujemy 

wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących warunkach: 

PAKIET 1.  

Lp. 

Asortyment 
Liczba 

opakowań 

Cena 

jednostkowa 

netto za 

opakowanie 

[PLN] 

Cena 

jednostkowa 

brutto za 

opakowanie 

[PLN] 

Cena całkowita 

brutto  

[PLN] 

1. Test kolorymetryczny do 

oceny proliferacji komórek, 

oparty na pomiarze 

wbudowywania BrdU (5-

Bromouracil deoxyriboside) 

podczas syntezy DNA (w 

stężeniu 7.5 U/ml) - 

nieradioaktywna alternatywa 

do testu włączania [3H] – 

tymidyny, 1000testów/op. 

wykonywanych na płytkach 

96-dołkowych metodą ELISA. 

Kit powinien zawierać: 

• Reagent BrdU filtrowany 

przez membranę 0,2µm. 

• Monoklonalne 

przeciwciała mysie 

koniugowane z 

peroksydazą  

• Roztwór do 

rozcieńczania koniugatu 

• Roztwór utrwalający 

• Substrat TMB 

(tetramethyl-benzinide) 

• Bufor do płukania: PBS 

9 op.    

 

PAKIET 2. 

Lp. 

Asortyment Liczba 

opakowań 

Cena 

jednostkowa 

netto za 

opakowanie 

[PLN] 

Cena 

jednostkowa 

brutto za 

opakowanie 

[PLN] 

Cena całkowita 

brutto  

[PLN] 

1. Test cytotoksyczności 

sulforodaminy B (SRB) - 

kolorymetryczny test do 

wykrywania cytotoksyczności 

oparty na zdolności SRB 

(jasnoróżowego barwnika 

aminoksantenowego z dwoma 

grupami sulfonowymi 

wiążącymi się z resztami 

aminokwasów zasadowych) do 

wiązania się ze składnikami 

białkowymi komórek w 

hodowlach kultur in vitro. 

Wiązanie SRB jest 

stechiometryczne, ilość 

barwnika wyekstrahowanego z 

7 op.    



                        
 

wybarwionych komórek jest 

wprost proporcjonalna do masy 

komórek. Utrwalony barwnik 

rozpuszcza się i mierzy 

fotometrycznie przy dł. fali 

540nm. Wartości OD korelują 

z całkowitą zawartością białka, 

a zatem z liczbą komórek. 

1000testów/op. 

wykonywanych na płytkach 

96-dołkowych. 

Kit powinien zawierać: 

• Roztwór utrwalający 

• Bufor do płukania 

• Roztwór do 

rozpuszczania 

• Barwnik SRB 

(sulforodamina B) 
 

PAKIET 3. 

L

.

l

P

p

/

L 

 

 

 

Asortyment 

Zapotrzebo

wanie 

Zamawiają

cego (sztuki 

produktu) 

 

Liczba 

opako

wań 

Ilość 

sztuk 

w 

opako

waniu 

Cena 

jednostkow

a netto za 

opakowanie 

[PLN] 

Cena 

jednostkow

a brutto za 

opakowanie 

[PLN] 

Cena 

całkowita 

brutto  

[PLN] 

1.  

 

probówki 15 ml, sterylne, 

wirowanie do 10 000g, 

wolne od DNaz, RNaz i 

endotoksyn, USP VI Grade, 

bez statywów 

3000 sztuk 

     

2.  probówki 50 ml, sterylne, 

wirowanie do 12 000g, 

wolne od DNaz, RNaz i 

endotoksyn, USP VI Grade,  

bez statywów 

1000 sztuk 

     

3.  probówki 50 ml, sterylne, 

wirowanie do 12 000g, 

wolne od DNaz, RNaz i 

endotoksyn, USP VI Grade,  

w statywach 

2000 sztuk 

     

4.  pipety serologiczne 5 ml, 

sterylne, z nadrukowaną 

skalą, zapakowane osobno, 

wolne od DNaz, RNaz i 

endotoksyn, USP VI Grade 

1200 sztuk 

     

5.  pipety serologiczne 10 ml, 

sterylne, z nadrukowaną 

skalą, zapakowane osobno, 

wolne od DNaz, RNaz i 

endotoksyn, USP VI Grade 

2000 sztuk 

     

6.  pipety serologiczne 25 ml, 

sterylne, z nadrukowaną 

skalą, zapakowane osobno, 

600 sztuk 

     



                        
 

Wolne od DNaz, RNaz i 

endotoksyn, USP VI Grade 

7.  pipety serologiczne 50 ml, 

sterylne, z nadrukowaną 

skalą, zapakowane osobno, 

wolne od DNaz, RNaz i 

endotoksyn, USP VI Grade 

600 sztuk 

     

8.  butelki do adherentnych 

hodowli komórkowych, 

wolne od DNaz, RNaz i 

endotoksyn, USP VI Grade, 

25 cm2, wentylowany korek 

z filtrem (niemodyfikowane) 

1000 sztuk 

     

9.  butelki do adherentnych 

hodowli komórkowych, 

wolne od DNaz, RNaz i 

endotoksyn, USP VI Grade, 

75 cm2, wentylowany korek 

z filtrem (niemodyfikowane) 

500 sztuk 

     

10.  płytki 6-dołkowe, klarowne, 

płaskie dno, z klarowną 

przykrywką, wolne od 

DNaz, RNaz i endotoksyn, 

USP VI Grade 

400 sztuk 

 

     

11.  płytki 12-dołkowe, 

klarowne, płaskie dno, z 

klarowną przykrywką, 

wolne od DNaz, RNaz i 

endotoksyn, USP VI Grade 

600 sztuk 

     

12.  płytki 96-dołkowe, 

klarowne, płaskie dno, z 

klarowną przykrywką, 

wolne od DNaz, RNaz i 

endotoksyn, USP VI Grade 

800 sztuk 

     

13.  skrobaczki do komórek, 

sterylne, indywidualnie 

pakowane, szerokość ostrza 

1.8 cm 

200 sztuk 

     

14.  probówki do mrożenia 

komórek (krioprobówki), 

poj. 2 ml, sterylne, gwint 

wewnętrzny, wolne od 

DNaz, RNaz i endotoksyn, 

USP VI Grade 

 

500 sztuk 

     

15.  tipsy niskoadhezyjne do 

pipet, bez filtra, 

kompatybilne z pipetami 

Eppendorf, wolne od DNaz, 

RNaz i endotoksyn, USP VI 

Grade, poj. do 10 l, w 

pudełkach, sterylne, pudełka 

dostosowane do 

sterylizowania w 

autoklawie, 20 szt. pudełek 

20 szt. 

     

16.  tipsy niskoadhezyjne do 

pipet, bez filtra, 

kompatybilne z pipetami 

 

25 000 sztuk 

     



                        
 

Eppendorf, wolne od DNaz, 

RNaz i endotoksyn, USP VI 

Grade, poj. do 10 l, w 

worku, niesterylne, 

dostosowane do 

sterylizowania w autoklawie 

i kompatybilne z pudełkami 

tipsów sterylnych z poz.15;  

17.  tipsy niskoadhezyjne do 

pipet, bez filtra, 

kompatybilne z pipetami 

Eppendorf, wolne od DNaz, 

RNaz i endotoksyn, USP VI 

Grade, o poj. do 200 l, w 

pudełkach, sterylne, pudełka 

dostosowane do 

sterylizowania w 

autoklawie, 20 szt. pudełek 

20 szt. 

     

18.  tipsy niskoadhezyjne do 

pipet, bez filtra, 

kompatybilne z pipetami 

Eppendorf, wolne od DNaz, 

RNaz i endotoksyn, USP VI 

Grade, o poj. do 200 l, w 

worku, niesterylne, 

dostosowane do 

sterylizowania w autoklawie 

i kompatybilne z pudełkami 

tipsów sterylnych z poz. 17 

50 000 sztuk 

     

19.  tipsy niskoadhezyjne do 

pipet, bez filtra, 

kompatybilne z pipetami 

Eppendorf, wolne od DNaz, 

RNaz i endotoksyn, USP VI 

Grade, o poj. do 1000 l, w 

pudełkach, sterylne, pudełka 

dostosowane do 

sterylizowania w 

autoklawie, 20 szt. pudełek 

20 szt. 

     

20.  tipsy niskoadhezyjne do 

pipet, bez filtra, 

kompatybilne z pipetami 

Eppendorf, wolne od DNaz, 

RNaz i endotoksyn, USP VI 

Grade, o poj. do 1000 l, w 

worku, niesterylne, 

dostosowane do 

sterylizowania w autoklawie 

i kompatybilne z pudełkami 

tipsów sterylnych z poz. 19 

25 000 sztuk 

     

21.  tipsy niskoadhezyjne do 

pipet, bez filtra, 

kompatybilne z pipetami 

Eppendorf, wolne od DNaz, 

RNaz i endotoksyn, USP VI 

Grade, poj. do 5000 l, w 

pudełkach, sterylne, pudełka 

4 szt. 

     



                        
 

dostosowane do 

sterylizowania w 

autoklawie, 4 szt. pudełek 

22.  tipsy niskoadhezyjne do 

pipet, bez filtra, 

kompatybilne z pipetami 

Eppendorf, wolne od DNaz, 

RNaz i endotoksyn, USP VI 

Grade, poj. do 5000 l, w 

worku, niesterylne, 

dostosowane do 

sterylizowania w autoklawie 

i kompatybilne z pudełkami 

tipsów sterylnych z poz. 21 

2000 sztuk 

 

     

23.  filtry butelkowe 500 ml, 

średnica porów membrany 

0,22 m. wolne od DNaz, 

RNaz i endotoksyn, USP VI 

Grade 

 

96 sztuk 

     

24.  butelki do filtrów 500 ml, 

wolne od DNaz, RNaz i 

endotoksyn, USP VI Grade 

192 sztuki 

     

25.  strzykawki 10 ml, 

bezbarwne, z nadrukowaną 

skalą 

100 sztuk 

     

26.  strzykawki 5 ml, bezbarwne, 

z nadrukowaną skalą 
100 sztuk 

     

Cena całkowita brutto w złotych  

Cena całkowita brutto w złotych 

(słownie) 

 

 

2. Oświadczamy, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia,  

z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (w tym podatku od towarów i usług). 

3. Oświadczamy, że dostarczymy przedmiot zamówienia zgodnie z zakresem i na warunkach określonych 

Zapytaniu Ofertowym, w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia Częściowego.  

4. Adres e-mail, na który Zamawiający będzie składał zamówienia: ……………………………. 

 

III. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY: 

1. Oświadczam(-y), że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania Ofertowego wraz z załącznikami, akceptujemy jego 

zapisy, uznajemy się związani określonymi w nich wymaganiami i zasadami postępowania i nie wnosi żadnych 

zastrzeżeń. 

2. Oświadczam(-y), że niniejsza oferta dotyczy w całości przedmiotu zamówienia określonego w Zapytaniu 

Ofertowym. 

3. Oświadczam(-y), że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

4. Oświadczam(-y), że w przypadku wyboru niniejszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu 

i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

5. Oświadczam(-y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w Zapytaniu Ofertowym. Bieg 

terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 



                        
 
6. Oświadczam(-y), że nie występują okoliczności wskazane w rozdz. VI ust. 1 Zapytania Ofertowego, które 

skutkowałyby wykluczeniem z postępowania. 

7. Oświadczam(-y), że jesteśmy w stanie na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów 

w formie dokumentów, na potwierdzenie informacji zawartych w ofercie. 

8. Oświadczam(-y), że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)  wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o 

udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu1. 

 

IV. ZAŁĄCZNIKI: 

Do oferty załączamy (niepotrzebne skreślić): 

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 

Załącznik nr 2 – Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) 

 

 

Miejscowość ……………., dnia ………                                   ........................................................ 

(podpis osoby/(-ób) uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 
1 Skreślić jeśli nie dotyczy, tj. gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych inne niż bezpośrednio jego dotyczących lub gdy 

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119, str.1). 


	FORMULARZ OFERTOWY
	..................................., dnia .............. ............. roku
	OFERTA

