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ZaĘcznik Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

NazwąWykonaucy.
Narodowe Centrum Badań lądrowych, Ośrodek Radioizotopów POMTOM,
KRS: 0000171393; NlP: 532-010-01-25; REGON; 001-024U3

Adres siedziby
ul. Andrzeja Sołtana7; 05-400 Otwock.,

Adr e s d o kor e sp onilencj i
Nąrodowe Centrum Badań Jądrowych, Ośrodek Radioizotopów POMTOM,
ul. Andrzej a Sołtana 7 ; 05-400 Otwock,

Nr tel. - 22 273 17 01, Nł fał - ,22 273 03 50., htĘ:llwuru.polatom.pl

Dane Zamawiającego:
N ąnoThe a Sp ółka Akcy jna;
ul.Waryńskiego 1-;

00-645 Warczazaa

1. Przystępując do udziafu w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytaria ofertowego nr 1/RPOWMl1.2l20L6na:

Usługa badawczanr 1: Opracowanie metod znakowania nanocząstek izotopem promieniotwfitczym, stworzenie

procedur b adaw czy ch oraz systemów kontroli właściwości radiochemicznych.

Oferujemy realizaĄe wykonania przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym na

warunkach i zasadach w nim określonych po cenie:

Cena netto przedmiotu zamówienia wynosi: .72000,00 ń,

(słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące złotych)

stawka podatku VAT ,23 %,

kwota podatku VAT 16 560,00 ń,

(słownie: szesnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt ńote)

Cena brutto przedmiotu zamówienia wynosi:. 88 ,560 zł,

(słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześćdziesiątńoĘchzerc groszy )

Usługa badawcza nr 2: Określenie toksyczności wyznakowanych radiokoniugatów na liniach komórkowych

ludzkiego nowotworu prostaĘ. Wybór linii komórkowych oraz testu cytotoksyczności, sporu,ądzenie procedur

badawczych.
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Oferujemy realizagęwykonania przedmiofu zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym na

warunkach i zasadach w nim określonych po cenie:

Cena netto przedmiotu zamówienia wynosi: .24000 zł,

(słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych)

stawka podatku VAT .23%,

kwota podatku VAT 5520,00zŁ

(słownie: pięć tysięcy pięćset dwadzieścia ńoĘch)

Cena brutto przedmiotu zamówienia wynosi:. 29 520,00 zł,

(słownie: dwadzieścia dziewięć tysięry pięćset dwadzieścia złoĘch)

Usługa badawcza nr 3: Wykonanie wstępnego badania biodystrybucji radiokoniugatów na małym modelu

zwietzęcym i wybranym modelu ludzkiego nowotworu prostaĘ.

Oferujemy realizaĄęwykonania przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zapytaniuofertowym na

warunkach i zasadachw nim określonych po cenie:

Cena netto przedmiotu zamówienia wynosi: .ż4000 zł,

(słownie: dwadzieścia cztery tysiące złoĘch)

stawka podatku YAT ,23%,

kwota podatku YAT 5520,00ń,

(słownie: pięć tysięcy pięćset dwadzieścia złotych)

Cena brutto przedmiotu zamówienia wynosi:. ż9 520,00 ń,

(słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia ńotych)

Usługa badawcza nr 4: Wykonanie badania toksyczności ostrei - badanie na małym modelu zwietzęcym.

Oferujemy realizaĄęwykonania przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zapytaniuofertowym na

warunkach i zasadach w nim określonych po cenie:

Cena netto przedmiotu zamówienia wynosi: z 60 000 zł,

(słownie: sześćset tysięcy złotych)

stawka podatku YAT .ż3%,

kwota podatku VAT 13 800 ń,

(słownie: trzynaście tysięcy osiemset złoĘ ch)

Cena brutto przedmiotu zamówienia wynosi:. 73800 zł,

(słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset ńotych)

Usługa badawczanr 5: Wykonanie szerokiego badania biodystrybucii radiokoniugatów na mĄnr modelu

zwierzęrym i wybranym modelu ludzkiego nowotworu prostaty.

Oferujemy realizagQ wykonania przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym na

warunkach i zasadach w nim określonych po cenie:
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Cena netto przedmiotu zamówienia wynosi: 60 000 ń,

(słownie: sześćset tysięcy ńoĘch)

stawka podatku Y AT .23 %,

kwota podatku VAT 13 8a0 ń,

(słownie: trzynaście łsięcy osiemset złotych)

Cena brutto przedmiotu zamówienia wynosi:. 73 800 zł,

(słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset ńotych)

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz

przyjmujemy warunki w niej zawarte.

3. Oświadczamy, żeuważamy się za związanych niniejszą ofertą ptzez czas wskazany w zapytaniu ofertowym.

4. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostaĘ uwzględnione wszystkie koszty usfugi będącej przedmiotem

zamówienia oraz uwzględnione wszystkie uwarunkow ania oraz czynniki związane z rcalizaĄ4 zamówienia.

5. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziafu w postępowaniu określoneprzezZamawiającego/ a na

potwierdzenie spelniania tych warunków ńożyliśmy w ofercie wszystkie wymagane dokumenty.

6, W przypadku wyboru naszej oferĘ, jako najkorzystniejszej zobowiąnĄemy się do zawarcia pisemnej umowy \^/

miejscu i terminie wyzr.aczorrp ptzez Zamawiającego.

7,0świadczamy, że zaoferowany przeznas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania zamawiającego,

8. Oświadczamy, iż zamówienie zostanie wykonane w terminie podanym w zapytaniu ofertowym,

9. Oświadczamy, iż zamówienie zostanie wykonane samodzielnie, bez zlecania całości lub części prac podmiotom

trzecim, zgodnie zzaktesem określonym w zapytaniu ofertowym.

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

'}rue,.t, 3Ą,aa ,2.o1.
DYR

(miejscowość i data) p§a,§alłiwy"n

do reprezentowania Wykonawcy
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