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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 sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby RCKiK w Opolu 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 

 

W ZADANIU NR 5*  

za cenę brutto: ____________________________________________________________ PLN 

Słownie cena brutto: ___________________________________________________________ 

w tym podatek VAT ________________________________________________PLN 
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W ZADANIU NR 6*  

za cenę brutto: ____________________________________________________________ PLN 

Słownie cena brutto: ___________________________________________________________ 

w tym podatek VAT ________________________________________________PLN 

 

W ZADANIU NR 7*  

za cenę brutto: ____________________________________________________________ PLN 

Słownie cena brutto: ___________________________________________________________ 

w tym podatek VAT ________________________________________________PLN 

 

W ZADANIU NR 8*  

za cenę brutto: ____________________________________________________________ PLN 

Słownie cena brutto: ___________________________________________________________ 

w tym podatek VAT ________________________________________________PLN 

 

W ZADANIU NR 9*  

za cenę brutto: ____________________________________________________________ PLN 

Słownie cena brutto: ___________________________________________________________ 

w tym podatek VAT ________________________________________________PLN 

 

W ZADANIU NR 10*  

za cenę brutto: ____________________________________________________________ PLN 

Słownie cena brutto: ___________________________________________________________ 

w tym podatek VAT ________________________________________________PLN 

 

W ZADANIU NR 11*  

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) 

 

…….……………………………………………………. 

podpisy  i pieczęcie  osób  upoważnionych  do reprezentowania firmy 
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WYCENA ANALITYCZNA CENY OFERTY 

ZADANIE NR 1*  
Sprzęt jednorazowego użytku do badań i diagnostyki laboratoryjnej 

Lp

. 
Nazwa produktu 

Jednostka 

miary 
Ilość 

Cena 

jedn. netto 

[PLN] 

Wartość netto 

[PLN] 

VAT 

[%] 

Wartość brutto 

[PLN] 

1 

Jednorazowe nakłuwacze automatyczne, 

igłowe o średnicy igły 0,8 mm, o gł. wkłucia 

2,4 mm 

szt./100 150     

2 
Korki do probówek z polietylenu zwykłe, bez 

karbowania, nie wargowe, o średnicy 12 mm 
szt./500 12     

3 
Końcówki do pipet - pojemność 1000 µl szt./500 5 

    

4 
Końcówki do pipet - pojemność 200 µl szt./1000 3 

    

5 
Pipeta Pasteura z podziałką - wartość 1 ml, 

niejałowa polietylenowa 
szt./500 120     

6 

Płyty jednorazowe do oznaczania grup krwi 

(5x9 celek o głębokości 5 mm) ograniczające 

ryzyko kontaminacji i kontaktu z materiałem 

zakaźnym. Płyty wykonane z przeźroczystego 

plastiku, sztywne. 

szt./100 40 
    

7 

Probówki o pojemności 10-11 ml, o średnicy 

16 mm, okrągłodenne, z przejrzystego 

plastiku, bez znacznika 

szt./200 13     

8 

Probówki o pojemności 4 ml, o średnicy 12 

mm, okrągłodenne, z przejrzystego plastiku, 

bez znacznika 

szt./500 190     

9 Wenflon 20G  różowy 
szt./20 10 

    

10 Paski do moczu 
szt/100 1 

    

RAZEM WARTOŚĆ    

 
ZADANIE NR 2*  
Sprzęt jednorazowego użytku do badań i diagnostyki laboratoryjnej, jednorazowe końcówki do pipet pasujące do pipet 

automatycznych firmy DiaHem 

 
ZADANIE NR 3*  
Artykuły laboratoryjne z tworzyw sztucznych i materiały pomocnicze 

 

Lp. Nazwa produktu 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Cena 

jedn. 

netto 

[PLN 

Wartość netto 

[PLN] 

VAT 

[%] 

Wartość brutto 

[PLN] 

1 ID-Tips (sharp point) szt/1000 40     

RAZEM WARTOŚĆ    

Lp. Nazwa produktu 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Cena jedn. 

netto 

[PLN] 

Wartość netto 

[PLN] 

VAT 

[%] 

Wartość brutto 

[PLN] 

1 

 

Jednorazowe ostrza do skalpela - wykonane 

ze stali węglowej. 

szt./100 2     

2 

 

Parafilm - folia parafinowa o szerokości 

5cm x 7,5m 

szt./1 6     

RAZEM WARTOŚĆ    
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ZADANIE NR 4*  

Sprzęt jednorazowego użytku do badań i diagnostyki laboratoryjnej. 

 

ZADANIE NR 5*  
Artykuły laboratoryjne szklane pomocnicze do badań laboratoryjnych.  

 

 

ZADANIE NR 6*  
Statywy do próbek z tworzywa sztucznego 

 

ZADANIE NR 7*  
Statywy do próbek ze stali nierdzewnej 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Nazwa produktu 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Cena jedn. 

netto 

[PLN] 

Wartość netto 

[PLN] 

Kwota 

VAT 

[PLN] 

Wartość brutto 

[PLN] 

1 

Jednorazowe plastikowe nakłuwacze do 

drenów z centralnie umieszczoną igłą, 

nakładane na probówkę (średnica 

probówki ok. 12mm) służące do 

 bezpiecznego pobierania krwi z drenu 

Szt./500 24 
    

RAZEM WARTOŚĆ    

Lp. Nazwa produktu 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Cena 

jedn. 

netto 

[PLN 

Wartość netto 

[PLN] 

VAT 

[%] 

Wartość brutto 

[PLN] 

1 
Szklane buteleczki przeźroczyste a' 10ml z 

zakraplaczem (pipetą) 
Szt/1 100     

RAZEM WARTOŚĆ    

Lp. Nazwa produktu 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Cena 

jedn. 

netto 

[PLN 

Wartość netto 

[PLN] 

VAT 

[%] 

Wartość brutto 

[PLN] 

1 

Statyw z tworzywa sztucznego, 

3 poziomowy, rozkręcany, przeźroczysty na 

20 probówek (2x10), o średnicy 13,5 mm 

szt/1 20     

RAZEM WARTOŚĆ    

Lp. Nazwa produktu 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Cena 

jedn. 

netto 

[PLN] 

Wartość netto 

[PLN] 

VAT 

[%] 

Wartość brutto 

[PLN] 

1 
Statyw ze stali nierdzewnej pokrytej PE na 

20 probówek (2x10), o średnicy 14 mm 
szt./1 10     

2 
Statyw ze stali nierdzewnej pokrytej PE na 

30 probówek (3x10), o średnicy 14 mm 
szt./1 3     

3 
Statyw ze stali nierdzewnej pokrytej PE na 

10 probówek (2x5), o średnicy 19 mm 
szt./1 2     

RAZEM WARTOŚĆ    
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ZADANIE NR 8*  
Sprzet jednorazowego użytku do badań i diagnostyki laboratoryjnej: jednorazowe końcówki do pipet pasujące do pipet 

elektronicznych Biohit i 8-kanałowych Finnpipette 

 

ZADANIE NR 9*  
Sprzet jednorazowego użytku do badań i diagnostyki laboratoryjnej. 

 

ZADANIE NR 10*  
Przyrząd do pobierania i preparatyki krwi Typ A 

 

ZADANIE NR 11*  
Igły do zestawów do plazmaferezy. 

 

 

 

 
 

 

 

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

Lp. Nazwa produktu 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Cena 

jedn. 

netto 

[PLN 

Wartość netto 

[PLN] 

VAT 

[%] 

Wartość brutto 

[PLN] 

1 Końcówki do pipet –pojemność 50-350 µl szt/960 1     

RAZEM WARTOŚĆ    

Lp. Nazwa produktu 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Cena 

jedn. 

netto 

[PLN 

Wartość netto 

[PLN] 

VAT 

[%] 

Wartość brutto 

[PLN] 

1 
Igły 0,8 x40mm (stalowa z plastikową 

nasadką) 
szt/100 9     

2 Wenflon 20G  różowy szt./20 10     

3 Strzykawka z podzaiłką o objętości 5 ml Szt/100 9     

RAZEM WARTOŚĆ    

Lp. Nazwa produktu 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Cena 

jedn. 

netto 

[PLN 

Wartość netto 

[PLN] 

VAT 

[%] 

Wartość brutto 

[PLN] 

1 Przyrząd typ A szt/100 5     

RAZEM WARTOŚĆ    

Lp. Nazwa produktu 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Cena 

jedn. 

netto 

[PLN 

Wartość netto 

[PLN] 

VAT 

[%] 

Wartość brutto 

[PLN] 

1 Igła 16G  z drenem do plazmaferezy  Szt. 50     

RAZEM WARTOŚĆ    


