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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Suszarka laboratoryjna 

FORMULARZ OFERTOWY 

Dostawca 

Adres 

Numer NIP 

Numer REGON 

Numer telefonu 

Adres e-mail (do kontaktów  z Zamawiającym) 



  
  

str. 2  
  

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
  
Niniejszy załącznik stanowi jednocześnie szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zaoferowana przez Dostawcę suszarka laboratoryjna musi spełniać 
wymagania postawione w niniejszym załączniku w kolumnie „Wymagania Zamawiającego” oraz zostać dostarczona na warunkach określonych poniżej. 
Dostawca w kolumnie „Dane techniczne oferowanego sprzętu” winien odnieść się do każdego z wymagań postawionych przez Zamawiającego. Niezależnie od 
wyspecyfikowanych elementów oferowany sprzęt powinien być sprawny, kompletny, gotowy do uruchomienia. 

  

  
 

Suszarka laboratoryjna 

Lp.   CECHY PRODUKTU 
Wartość 

wymagana  Dane oferowanego sprzętu  

1 Cena netto kompletnego zestawu podać  

2 
Termin płatności ( w dniach 
kalendarzowych od wystawienia 
faktury) 

podać  

3 
Czas dostawy kompletnego zestawu ( w 
dniach kalendarzowych liczonych od 
dnia podpisania umowy) 

podać  

4  Producent   podać    

5  Typ, Model  podać   

6 Rok produkcji   podać   
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Lp. Wymagania Zamawiającego  Wartość 
wymagana  

Dane techniczne oferowanego sprzętu  
Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów  
Wskazać TAK lub NIE oraz opisać dany parametr*  

Punktacja 

1  Komora robocza i obudowa wykonane 
ze stali nierdzewnej TAK 

   

2  Zakres nastawy temperatury od +20°C 
do +300°C TAK    

 

3  
Dokładność nastawy temperatury: 
0,1°C do 99,9°C; 0,5°C powyżej 
100°C 

TAK   

 

4  
Wyposażanie komory w podwójny 
wyświetlacz TAK    

 

5  Wymuszony obieg powietrza TAK    
 

6 Pojemność: 160-165 l TAK  
 

7 Ilość mocowań na półki: 8 TAK  
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8 
Ilość perforowanych półek ze stali 
nierdzewnej: 4 szt. TAK  

 

9 Możliwość programowania  
i dokumentacji danych TAK  

 

10 Zegar cyfrowy, regulowany od  
1 minuty do 99 dni TAK  

 

11 

Funkcja gwarantująca, że czas procesu 
rozpocznie się, gdy zadana temperatura 
zostanie osiągnięta we wszystkich 
punktach pomiarowych  

TAK  

 

12 
Wysokotemperaturowe złącza z tyłu 
urządzenia dla jednofazowego 
podłączenia zasilania 

TAK  
 

13 Dodatkowa perforowana półka ze stali 
nierdzewnej: 1 szt. NIE  

 

14 Kratownica ze stali nierdzewnej (półka 
typu ruszt): 1 szt. NIE  

 

* Jeżeli w specyfikacji użyto oznaczeń lub parametrów wskazujących konkretnego producenta, konkretny produkt, wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie  
Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, przez które należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu 
zamówienia i spełniające co najmniej w tym samym zakresie wymagania Zamawiającego. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne opisywane przez 
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania Zamawiającego.  
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Gwarancja i wsparcie serwisowe 
  

Lp.  Gwarancja  Wartość wymagana  Wartość  oferowana  

1.  Gwarancja Dostawcy i wsparcie serwisowe  minimum 24 miesiące  
od dnia uruchomienia 

  

2 Części eksploatacyjne nieobjęte gwarancją   podać 
 

3  Cena poszczególnych części wymienionych  
w punkcie 2 

podać 
  

4 
Koszt pogwarancyjnej usługi serwisowej,  

ze wskazaniem kosztu dojazdu  
oraz 1h pracy serwisanta   

podać 
 

  
  
  
  
  
  

 _______________, dnia _____________ 2019 r.         ______________________________________  

 
(podpis Dostawcy lub uprawnionego do reprezentacji Dostawcy)
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1. OŚWIADCZAM/Y, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego i uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami 
postępowania oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty.  

2. OŚWIADCZAM/Y, że zapoznaliśmy się z wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru 
naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego.  

3. OŚWIADCZAMY, że jesteśmy związani ofertą przez okres 90 dni licząc od dnia terminu składania ofert.  

4. OŚWIADCZAMY, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w Zapytaniu ofertowym, w szczególności:  

 posiadamy / będziemy posiadali niezbędny potencjał techniczny w momencie realizacji przedmiotu zamówienia;  

 nasza sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia realizację przedmiotu zamówienia.   

5. OŚWIADCZAMY, iż za wyjątkiem informacji zawartych w ofercie na stronach nr od _____ do_____* niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki są jawne i 
nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

Dostawca jest jednocześnie zobowiązany do wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Niewykazanie nie później niż w 

terminie składania ofert, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa będzie skutkowało uznaniem przez Zamawiającego, Dostawca nie 

wykazał w ww. terminie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w konsekwencji czego Zamawiający odtajni wskazane informacje 

bez wzywania do dalszych wyjaśnień.  

 
  

_______________, dnia _____________ 2019 r.      ____________________________________ 
       (podpis Dostawcy lub uprawnionego do reprezentacji Dostawcy)  
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