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Po§tepoł./aniu PTovvadzonym w trybie zaPytania ofe.towe8o nI

2lPolRl1.1.um16 na|

U9ługa badawcza ff 1: oPla.orranie metod znakowania nanośżągtek izołoPem

pro[rieniot łórczym, §tworzenie procedur badawczyćh oraz §yst€móltr kontro§ włą{dwośri

Ediochemi.znyćh.

ofeluiemy l€alizacje wykonania prżedmiofu zamóń€Ńa określoneto w nini Eszrm zaPyłanln

o(ertow}łn na warunlach i zasadach w nim określonych Po cenie:

cena netto PTzedmiotu zamóWienir wynogi: . 72.000 zŁ

(§łownie: siedemdziesiąt dwa tysiące źotych)

stawka Podatku VAT .23 7.,

kwota Podatku VAT 1ó.560 zŁ

(słownie: szesnaście tysięcy Pięćset sząśćdziesiąt źote)

cena brutto plz€dmiotu z.mówi€nie wyno9i:,88.56o00 ź
(słownie: osiemdzi€§iąto§iem tysięcy Pięćsetsześćdzie§iątzłoiych)

U6łuta badawcza nł 2: okreólenie tokśycznośd wyznakowanych radiokorriu8atów na }inia,h

komórkowy.h. ybó.linii komórkowych oraż testu 9,totoklyczności §Pożądzenie pmcedur

bada't{.rych.
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oferu]'emy rea]iżaqę Wykonania przedmiotu żamóWienia określonego w ninieiszym zapytaniu

orertowym na warunkach i zasadach w nim okr€ślonych Po cenie:

cen, n€tto Przedmiotu żamówienia ł{ynosi: ,2a,000 zi,

(stovr'ni€ | dzievdęhaś.ie .ztćry tysiąće złotych)

stawka podatku VAT .23 %,

kwota Podatku VAT 5,520 z'
(slownie| Pięć t} sięcy Pięćset dwadzicścia ztoiycn)

cena brutto przedmiotu żamówienia wynosi:,29,520 żł,

(słownie| drvadzieścia dzr€więć tysiące Pięćset dwadżieś.ia złoty€h)

Ustu8a badaw.za nr 3: Wykonanie badania tok9yczności radiokoniugatów na m.lym mode]u

zwierzęcym z iłykolzystaniem zdrowych zwierząt. Wybór modelu zwielzęcego oraz stwo,żenie

procedury badawcz€j.

oferujem], Iea]iza cję rykonania prz€dmiotu żamówienia określonego w njruejszym zapyraniLr

ofeltowym na Waruniach i Zasadach w nim określonych po ceniel

c€na n€tto Przedmiotu 2amówi€nia wyno§i:.24.000 ż'
(słos,nie: dziewięif,aści€ cztery Lysiące żłoiych)

§tawka Podatku VAT,23 %,

kwola poltatku VAT 5,520 zl
(słownie: Pjęć Łyśięcy Pięćsei dwadzieśćia Złoiych)

cena brulto przedmiotu żmówienia wynosi|.29.520 z1,

(stownie| dwadżieścia dżjewięć t}siąc€ Pięćset dlvadzieś.ja złot}.ch)

U§ługa badawcza nr 4: I{ykonanie w§tęPne8o badania biodystrybucii radiokoniugatów na malym

mod€lu zt{ierzęcyn i lłTbranym modelu nowotworowym.

oferujemv rea]izację $,ykonania p.żedmiofu zamówienia okreś]one8o t,niniejsżym zaPytani!

ofertownn na warunkach i zasada.h w Ńm określony.h Po cenie:

Cena netto przedmiotu zamówienia wynosi| 60,000 zl
(§łoMie: sześćset tvsi€cy zlolych)

stav/ka Podatku VAT ,23 :ć,

klvoia Podaiku VAt 13,800 zŁ

,.j.^11i": lrl)TJ- ie i) _l,j.} o9"m(Pl /lorych,

cena brutto Przedmiotu zamówienia rł}.nosi:,73,800 zł,

(§]os,nie: siedemdziesjąt hz}. tysiąće osićmset ztotych)

t/ |oferta ę(iL\
14

P§LAT0ful



* pourorul

Usłu8a badawcza nr 5: lvykonanie szerokie8o badania biodystfybucji radiokoniu8atów na małym

ńodelu zwi€rzęcym i w},branym mod€lu nowotworo$}m.

oferuj€n], lealizację wykonania Przedmiolu zamówic,nia okreś]oncgo w-nidejszym zaPytańu

olettowym na lvarunia.h i żasadach !v nim określonych Po cenie:

cena n€tto plzedmiotu zamówienia wyno§i: 60.000 zł,

(stowni€: sześćset iysięcv ztotych)

siawka Podaiku VAT ,23 %,

klvoia Podatku VAT 13,800 zł

(łownie; irz},naści€ tysiąc,l, osi€mset zloĘ ch)

Cena brutto przedmiotu zamówienia wynosi:.73,800 żł,

(stoeni€: sjedemdzjesjąt trzy Ęsiące osi€msei złot}ćh)

2. oś(,iad.żamy, źe żapoznaliśiny się ż ireścią zaPytania oieliowe8o i Ne wnosimy do nie8o

zash,zeż€ń otaz Przyjmujemy rvarunki w niei Zawarte.

3 oślviad.Zańy, że uwaźam},się za z,lviązanych dniej§zą oferią Przez czas s,§kazany w zapytaniu

4, o§Via.tczamy, że w cenie nasz€i ofefty żosta\, Llwż8lędnion. lvszystkie kosżiy LlsŁlgi będącej

Przedmiotem zańóWieńa oraz ui,zględnione wszystkie uivarunkolvania oraż cz}-miki związańe z

realizaćją zamóWjenia,

5, o§viadczamy, źe sPćhliamy lvarunki udziału w Postępowan]rI okleślone przeż Zama6iającego, .

na potwierdzenie sPełniania tych arLrnkó}, złozyliśm]r w of€rcie rvszystkie ivyma8ańe dokum€ntr/,

6, W przyPadku Wyboru naszej ofefty, jako najkorzysinie'Vej zobo ,iążujemy się do zawarcia

Pisemejumowy w mi€jscu i tetmifue wyżnaczonym Przez Zamawiającego.

7, oświadczamy, że żaoferowany pr7€z nas Plzedmiot zamó ienia śPchlia wszysikie h)m.BJnia

8, oświadczamy, iż Zamówienie zosimie wvkonane w telmjnie Podanym w żaPytaniu olertolvym,

9. ośą,iadcżam},, iz zamó,tvienie zostanie wykonane §amoduie]nje, beż zlecania całości 1ub części prac

podmioton h,zecim, zgodnie z zakresem okreśton],m,v żapytaniu ofertowym,
llodowe c€nuum Badań J&owych
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