
      
 

Strona 1 z 2 
 

sygnatura:  
BZFS-921/17/16 
PU-09/2018                załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

ul. Gagarina 11 

87-100 Toruń 

O F E R T A 

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

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

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

adres siedziby Wykonawcy: ......................................................................................................................................................................................................................... 

forma prawna Wykonawcy: …………………………………………………………..…………….…………… 

numer telefonu:  .........…………................……………………………………………………………….…. 

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

NIP: …………………………………................…………………………………………………………..……… 

adres poczty elektronicznej, na który Zamawiający będzie kierować korespondencję: ………………………....................................................................................................... 

Nawiązując do zapytania ofertowego pt. Wykonanie analiz aktywności farmakologicznej (adaptogennej, przeciwwirusowej, immunostymulującej, cytotoksycznej), gotowych preparatów roślinnych. 

1. Oferujemy realizację zamówienia za cenę łączną: 

 

wartość netto oferty  
……………………………………………………………………………………………………. zł 

słownie 
…………………………………………………………..…………………………………. złotych 

wartość brutto oferty  
……………………………………………………………………………………………………. zł 

słownie 
…………………………………………………………..…………………………………. złotych 

z czego: 



      
 

Strona 2 z 2 
 

Lp. Przedmiot zamówienia 
Wartość  

netto  
PLN 

1 Badanie cytotoksyczność próbek wobec ludzkich leukocytów krwi obwodowej ex vivo i wyznaczenie dawki IC50  

2 Badanie wpływu próbek na syntezę cytokin pro- i antyzapalnych (interleukina 2 i 10), po stymulacji leukocytów próbkami, stosując test ELISA  

3 Określenie, czy próbki działają przeciwwirusowo i/lub wirusobójczo  

4 
Określenie, czy próbki działają adaptogennie, poprzez wpływ na proliferację ludzkich leukocytów krwi obwodowej oraz określenie stopnia 
proliferacji leukocytów po stymulacji próbkami w czasie 96 h 

 

5 
Określenie wpływu badanych próbek na poziom naturalnej odporności ludzkich leukocytów krwi obwodowej, badanej testem oporności 
komórek na zakażenie wirusem indykatorowym VSV i określenie miana wirusa 

 

 Razem netto:  

 stawka podatku VAT %  

 Razem brutto:  

 

 
2. Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie nie dłuższym niż 65 dni od daty otrzymania próbek.  

3. Oświadczam, że dysponuje laboratorium spełniającym kryteria pracy z materiałem zakaźnym wirusowym. Lokalizacja: ………………………………………………… 

4. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego – przelew, 30 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury wraz z 

protokołem odbioru.  

5. Oświadczamy, że powyższe ceny zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, określonym w  załączniku nr 2 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. 

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego, akceptujemy wszystkie zawarte w nim warunki i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń. 

8. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym dotyczącym przedmiotowego postępowania. 

9. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty. 

10. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 21 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 

 

 

 

 

_______________, dnia _____________r.                 ______________________________ 

                               podpis  Wykonawcy  
                          lub upoważnionego przedstawiciela 

 
 
 
 
 


