PoLATOM
Załącznik Nr

1

(pieczątka Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY
NązwaWykonawcy.
Narodowe Centrum Badań lądrowych, Ośrodek Radioizotopów
KRS : 00001,7 139 3 ; N IP : 532-01_0-01-25; REGON; 001024043

POLATOM,

Adres siedziby
ul. Andrzej a Sołtana 7 ; 05-400 Otwock.,

Adres do korespondencjiNCBI, ORPOLATOM; ul. AndrzĘa Sołtana7; 05-400 Otwock,

Nr tel. - 22 273 17 01, Nr fał -

.22 273 03 50., htĘ:llwunn.polatom.pl

Dane Zamawiaiącego:
N anoThe a Sp ółka Akcy jna;

ul.Waryńskiego 7;
00-645Warczaula

1.

Przystępując do udziahr w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytaniaofertowego nr

1/POIR/1.1.1 1201,6 na:

Usługa badawczanr

1:

Opracowanie rnetod znakowania nanocząstek izotopem

promieniotwórczym, stworzenie procedur badawczych oraz systemów kontroli właściwości
radiochemicznych.
Oferujemy realizaqe wykonania przedmiofu zamówienia określonegow niniejszym zapytaniu
ofertowym na warunkach i zasadach w nim określonych po cenie:
Cena netto przedmiotu zamówienia wynosi: .72000,00

ń,

(słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące zŁoĘch)
stawka podatku VAT ,23%,
kwota podatku VAT 16 560,00 zł,

(słownie: szesnaście tysięcy pięćset sześćdziesiątńote)
Cena brutto przedmiotu zamówienia wynosi:.88 .560 zł,
(słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześćdziesiątńoĘchzercgroszy)

Usługa badawcza nr

2:

komórkowych. wybór

Określenie toksyczności wyznakowanych radiokoniugatów na liniach

linii komórkowych

oraz testu cfiotoksyczności, sporządzenie procedur

badawczych.
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Oferujemy rca|izaĄewykonania przedmiotu zamówienia okreŚlonego w niniejszYm zaPYtaniu
ofertowym na warunkach i zasadach w nim określonych po cenie:
Cena netto przedmiofu zamówienia wynosi: ,24000 zł,
(słownie: dwadzieścia cztery tysiące złoĘch)
stawka podatku VAT .ż3%,
kwota podatku VAT 552O00zŁ
(słownie: pięć tysięcy pięćset dwadzieścia złotych)
Cena brutto przedmiotu zamówienia wynosi:.29 520,00 zł,
(słownie; dwadzieścia dziewięć

Usługa badawczanr

3:

łsięcy pięćset dwadzieścia złotych)

Wykonanie badania toksyczności radiokoniugatów na

mĄm modelu

zwietzęcymzwykotzystaniem zdrowych zwieruąt.Wybór modelu zwietzęcego otaz stworzenie
procedury badawczei.

oferujemy realizacjęwykonania przedmiotu zamówienia okreŚlonego w niniejszYm zaPYtaniu
ofertowym na warunkach i zasadach w nim określonych po cenie:
Cena netto przedmiotu zamówienia wynosi:

.

.24000

ń,

(słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych)
stawka podatku

VAT

.23%,

kwota podatku VAT 5520,00zŁ
(słownie: pięć tysięcy pięćset dwadzieścia złotych)
Cena brutto przedmiotu zamówienia wynosi:. ż9 520,00 ń,
(słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia ńoĘch)

Usługa badawczanr

4:

Wykonanie wstępnego badania biodystrybucji radiokoniugatów na małYm

modelu zwierzęcym i wybranym modelu nowotworow;rm,

oferujemy realizacjęwykonania przedmiotu zamówienia okreŚlonego w niniejszYm zaPYtaniu
ofertowym na warunkach i zasadach w nim określonych po cenie:
Cena netto przedmiotu zamówienia wynosi: 60 000

ń,

(słownie: sześćsettysięcy złoĘch)
stawka podatku

YAT

,23%,

kwota podatku VAT 13 800 zł,
(słownie: trzynaścietysięcy osiemset złoĘch)
Cena brutto przedmiotu zamówienia wynosi:, 73 800 zł,
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(słownie: siedemdziesiąt trzy Ęsiące osiemset ńoty&)

Usługa badawcza nr

5:

Wykonanie szerokiego badania biodystrybucji radiokoniugatów na małym

modelu zwierzęcym i wybranym modelu nowotworowym.
Oferujemy rcalizaĄe wykonania przedmiofu zamówienia określonegow niniejszym zapytaniu
ofertowym na warunkach i zasadach w nim określonych po cenie:
Cena netto przedmiotu zamówienia wynosi: 60 000 ń,
(słownie: sześćset tysięcy
stawka podatku

YAT

ńoĘch)

.23%,

kwota podatku VAT 13 80a zł,
(słownie: trzynaściełsięcy osiemset złotych)
Cena brutto przedmiotu zamówienia wynosi:. 73 800 zł,
(słownie: siedemdzies iąt trzy tysiące osiemset ńotych)

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się

z

treściązapytania ofertowego

i

nie wnosimy do niego

zastr zeżeń or az pt zylmuj emy warunki w niej zaw ar te.

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą ptzez czas wskazany w zapytaniu
ofertow}rm.

4. Oświadczamy, ze w cenie naszej oferty

zostĘ uwzględnione wszystkie koszĘ usfugi

będącej

przedmiotem zamówienia oraz uwzględnione wszystkie uwarunkowania oraz czyrriki związane z
r

ealizacją zamówi eni a.

5, Oświadczamy, ze spełniamy warunki udziafu w postępowaniu określone ptzez Zamawiającego/ a
na potwierdzenie spełniania tych warunków ńożyliśmyw ofercie wszystkie wymagane dokumenty.

6.

W przypadku wyboru naszej oferĘ, jako

najkorzystniejszej zobowiązujemy się do zawarcia

pisemnej umowy w miejscu i terminie wyznaczonym pTzez Zamawiającego,

7, Oświadczamy, że zaotetowany ptzez nas 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 całościlub częściprac

podmiotom ttzecim, zgodnie zzaktesem określonym w zapytaniu ofertowym.
Narodowe Centrum Badań Jądrowych
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(miejscowość i data)
do reprezentowania Wykonawry
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