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OFERTA  

Zamawiający : Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu. 

Ofertę składa: 

Nazwa i adres wykonawcy : _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 (adres) 

Tel/fax__________________________________  e-mail _________________________________________ 

 

REGON______________________________                               NIP _______________________________ 

 

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia polegającego  

sukcesywnej dostawie płynów infuzyjnych niniejszym składamy ofertę na wykonanie przedmiotu 

zamówienia zgodnie z zaproszeniem. 

 

W ZADANIU NR 1*  

za cenę brutto: ____________________________________________________________ PLN 

Słownie cena brutto: ___________________________________________________________ 

w tym podatek VAT ________________________________________________PLN 

 

W ZADANIU NR 2*  

za cenę brutto: ____________________________________________________________ PLN 

Słownie cena brutto: ___________________________________________________________ 

w tym podatek VAT ________________________________________________PLN 

 

W ZADANIU NR 3*  

za cenę brutto: ____________________________________________________________ PLN 

Słownie cena brutto: ___________________________________________________________ 

w tym podatek VAT ________________________________________________PLN 

 

W ZADANIU NR 4*  

za cenę brutto: ____________________________________________________________ PLN 

Słownie cena brutto: ___________________________________________________________ 

w tym podatek VAT ________________________________________________PLN 

1) Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

2) W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i 

terminie wskazanym przez zamawiającego. 

3) Oferta została złożona na ___stronach,  kolejno ponumerowanych od nr ___  do nr ___ (wraz 

z załącznikami) 

 



Nr sprawy ZPU 15/2019               Załącznik nr 1  
________________________________________________________________________________________________ 

Strona 2 z 2 
*niepotrzebne skreślić 

WYCENA ANALITYCZNA CENY OFERTY 

 
ZADANIE NR 1*  - Dostawa 0,9% roztworu NaCl do infuzji oraz preparatyki krwi. 

 

ZADANIE NR 2*  - Dostawa Witaminy C. 

 

ZADANIE NR 3* - Dostawa  DMSO. 

 

ZADANIE NR 4*  - Dostawa 4 % roztworu cytrynianu sodu. 

 
 

 

 

 

…….……………………………………………………. 
podpisy  i pieczęcie  osób  upoważnionych  do reprezentowania firmy 

Lp. Nazwa produktu 

Wymagana 

pojemność 

w ml. 

Ilość 

Cena jedn. 

netto 

[PLN] 

Wartość netto 

[PLN] 

VAT 

[%] 

Wartość brutto 

[PLN] 

1 

Natrium chloratum 0,9% inj.- w butelkach 

plastikowych 
250 ml 

 
400     

2 

Natrium chloratum 0,9% inj.- w butelkach 

plastikowych. 500 ml 200     

RAZEM WARTOŚĆ    

Lp. Nazwa produktu 

Wymagana 

pojemność 

w ml. 

Ilość 

Cena jedn. 

netto 

[PLN] 

Wartość netto 

[PLN] 

Kwota 

VAT 

[PLN] 

Wartość brutto 

[PLN] 

1 

 

Witamina C (w ampułkach ze szkła 

bezbarwnego) 5 ml 400 
    

RAZEM WARTOŚĆ    

Lp. Nazwa produktu 

Ilość Zaoferowana 

pojemność w 

ml. 

Ilość 

Cena 

jedn. netto 

[PLN 

Wartość netto 

[PLN] 

VAT 

[%] 

Wartość brutto 

[PLN] 

1 

DMSO – Dimetylosulfotlenek 

C2H6OS 99,9% woda<0,1%, (w 

butelkach z białego przeźroczystego 

szkła zamkniętych gumowym 

korkiem do nakłuwania)  

Maksymalna pojemność butelki 100 

ml 

3000 

ml 
 

 

    

RAZEM WARTOŚĆ    

Lp. Nazwa produktu 

Wymagana 

pojemność 

w ml. 

Ilość 

Cena jedn. 

netto 

[PLN] 

Wartość netto 

[PLN] 

Kwota 

VAT 

[PLN] 

Wartość brutto 

[PLN] 

1 

4 % roztwór cytrynianu sodu w 0,9 % 

roztworze NaCl, do plazmaferezy 

automatycznej - w workach z uchwytem 

do zawieszania. 

250 ml 50 
    

RAZEM WARTOŚĆ    


