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Załącznik nr 1 

 

 

 

………………, dnia ……………… 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 20 04 2017 A z dnia ……………………….. r. mające za 

przedmiot Dostawa filtrów HEPA typ H14 na potrzeby realizacji projektu „Przeprowadzenie prac 

badawczych i rozwojowych w celu wytworzenia innowacyjnej komory do badań mikrobiologicznych”, 

składam ofertę dotyczącą realizacji w/w. przedmiotu zamówienia 

 

1. Nazwa i adres WYKONAWCY 

 

Nazwa: 

…………………………………………………………………………………………… 

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

Adres:………………………………………………………………………………… 

NIP: …………………………………………………………………………………… 

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

E-mail do kontaktu: …………………………………………………………… 

 

2. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją przedstawioną w 

Zapytaniu ofertowym: 

 

Dostawa filtrów HEPA typ H14 do komory laminarnej na potrzeby realizacji badań przemysłowych 

Budowa filtra: 

-rama filtra – ALU – rama z profilu aluminiowego anodowanego 
-uszczelka ciągła PU po obu stronach  
-uszczelka poliuretanowa, ciągła, półokrągła, bez łączeń 
-siatka ochronna po obu stronach  
-metalowa siatka ochronna lakierowana na biało (preferowany kolor RAL 9010) po stronie 
napływającego powietrza 
-raport z badania całej powierzchni dla każdego filtra oddzielnie  
-indywidualny dla każdego filtra raport z badania skanerem laserowym (nie statyczne badanie 
punktowe) całej 
powierzchni filtra i potwierdzające brak przecieków oraz osiągnięcie klasy zgodnie z PN-EN 1822:2009 
powiązany z indywidulanym numerem seryjnym. 
Wymagane dokumenty – dołączyć do oferty: 
a. Certyfikat PZH 
b. Certyfikat EC 1935:2004 z niezależnego laboratorium – dot. dopuszczenia do kontaktu z 

żywnością 
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c. Certyfikat dot. przetestowania na obojętność mikrobiologiczną zgodnie z normą ISO 846 
d. Certyfikat dot. przetestowania na brak zawartości halogenu, formaldehydów, ftalanów, bisfenoli 
e. Certyfikat dot. odporności przeciw popularnym środkom czystości 
f. Wzór raportu z indywidualnego skanowania filtrów 

 

Lp. wymiary cena 

jednostkowa 

[netto] 

Ilość 

sztuk 

Wartość [netto] 

1 Filtr HEPA typ H14 o wymiarach:  

457x610x69 mm 

 
 

5  

2 Filtr HEPA typ H14 o wymiarach:  

1220x457x117 mm 

 
 

5  

3 Filtr HEPA typ H14 o wymiarach:  

915x457x69 

 
 

10  

4 Filtr HEPA typ H14 o wymiarach:  

1525x457x117 mm 

 
 

5  

5 Filtr HEPA typ H14 o wymiarach:  

1820x457x117 mm 

 
 

5  

 

 

3. Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie………………….. (max 28 dni 

kalendarzowych) 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego, oraz uzyskaliśmy 

konieczne informacje niezbędne do przygotowania oferty. Składając ofertę akceptujemy 

postanowienia i wymagania postawione w Zapytaniu ofertowym. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i nie 

wnosimy do niego zastrzeżeń. 

6. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą na czas……………………….. ( minimum 

45 dni kalendarzowych)  

7. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach 

określonych w Zapytaniu ofertowym w okresie do 14 dni kalendarzowych od momentu 

otrzymania wzoru umowy, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  

8. Oświadczam, iż wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są aktualne i prawdziwe. 
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9. Oświadczamy iż w cenie oferty uwzględniliśmy wszystkie wymagania Zapytania ofertowego 

oraz wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

 

Oświadczamy, że  

- spełniamy wszystkie warunki ustanowione przedmiotowym postępowaniem, 

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

- posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do zrealizowania niniejszego zamówienia. 

10.  Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącego integralną część oferty są: 

- oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a 

Zamawiającym. 

-kopie wymaganych certyfikatów poświadczone za zgodność z oryginałem 

 

 

 

 ……………………………… 

                                                                                                                     podpis osoby uprawnionej 

 


