Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 1/8/2017
Formularz ofertowy

Oferta dla firmy Gameta – Szpital Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. kom.
z siedzibą w 95-030 Rzgów, ul. Rudzka 34/36

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 18.08.2017 r. dotyczące realizacji usługi

badawczej w ramach Projektu przygotowywanego przez Gameta-Szpital Sp. z o.o. i
Wspólnicy Sp. kom. ubiegającego się o dofinansowanie w ramach konkursu 3/1.1.1/2017
PO IR, przedkładamy poniższą ofertę:
I.

Nazwa i dane adresowe wykonawcy

Pełna nazwa
Dane teleadresowe
(adres, numer telefonu, mail)
NIP

II.

Warunki oferty

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi badawczej (CPV: 73110000-6
badawcze).

Usługi

Usługa badawcza obejmuje wykonanie prac w ramach projektu przygotowanego przez GametaSzpital Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. kom. ubiegającego się o dofinansowanie w ramach konkursu
3/1.1.1/2017 PO IR. Projekt dotyczyć będzie stworzenia zintegrowanego testu diagnostycznego,
który umożliwi pomiar poziomu środowiskowych związków chemicznych zaburzających
wydzielanie hormonów (EDCs, Endocrine Disrupting Chemicals) w moczu.
Osiągnięcie zakładanych celów projektu, wymagać będzie rozwiązania opisanego poniżej
zagadnienia badawczego:
1. Przeprowadzenie testu laboratoryjnego w zakresie występowania w próbkach moczu i w
płynie pęcherzykowym pacjentów poniższych substancji:
−

Parabeny (5 estrów kwasu p-hydroksybenzoesowego: metylowy (CAS: 99-76-3),
etylowy (120-47-8), propylowy (94-13-3), butylowy (94-26-8) i izo-butylowy (4247-023), triklosan (3380-34-5), bisfenol A (80-05-7) i jego analogi (bisphenol F (620-92-8) i
bisphenol S (80-09-1), substancje promieniochronne “filtry UV” (benzofenon 3 (131-577), hydroksylowane metabolity naftalenu ((1-naftol (90-15-3), 2-naftol (135-19-3)),
fenole (2,4-dichlorofenol (120-83-2) i 2,5-dichlorofenol (583-78-8).
Liczba przeprowadzonych testów: 700

1

−

Metabolity syntetycznych pyretroidów (6 metabolitów: kwas 3-fenoksybenzoesowy
(3739-38-6), kwas 4-fluoro-3-phenoksybenzoesowy (77279-89-1), kwas lambdacyhalotrynowy
(72748-35-7),
kwasy
cis/trans-3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2dimetylcyklopropano-karboksylowe (cis-: 59042-49-8, trans-:59042-50-1), kwas cis(2,2-dibromowinylo)-2,2-dimethylcyklopropano-1-karboksylowy (63597-73-9).
Liczba przeprowadzonych testów: 700

Wymagane jest oznaczenie całkowitego stężenia analizowanych substancji (po hydrolizie
połączeń z kwasem glukuronowym i siarkowym). Granice oznaczalności metabolitów
syntetycznych pyretroidów powinna być nie wyższa niż 0,1 ng/ml. Granica oznaczalności
pozostałych substancji nie wyższa niż 1 ng/ml.
W próbkach moczu obok należy oznaczyć stężenie kreatyniny (metoda Jaffe) oraz ciężar
właściwy (metoda refraktometryczna).
Metody analityczne winny podlegać walidacji oraz wewnątrz- i zewnątrz laboratoryjnej kontroli
jakości (konieczność okazania certyfikatów uczestnictwa w badaniach międzylaboratoryjnych dla
oznaczeń bisfenolu A i metabolitów syntetycznych pyretroidów z ostatnich 4 lat).
Cena netto oferty:
•
•

Test parabeny (kwota jednostkowa):
Test metabolity syntetycznych
pyretroidów (kwota jednostkowa):

Cena brutto oferty:
•
•

Test parabeny (kwota jednostkowa):
Test metabolity syntetycznych
pyretroidów (kwota jednostkowa):

Wartość oferty netto:
cyfrowo i słownie
Wartość oferty brutto:
cyfrowo i słownie:
Termin realizacji:

Ważność oferty: ……………………….
Miejscowość ……………………, dnia…………………… r.

_________________________________
(podpis i pieczęć wystawcy oferty)

……………………….., dn. …………………….. r.
Miejscowość, data

……………………………………………..
Pieczęć Oferenta

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I OSOBOWYCH
Z ZAMAWIAJĄCYM
Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy (dane Wykonawcy):
Nazwa: ________________________________________________________
Adres siedziby: ________________________________________________________
oświadczam(y), że:
1) nie jestem(śmy) z Zamawiającym powiązany(i) osobowo lub kapitałowo tzn.:
nie jestem(śmy) z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a
Wykonawcą, powiązany(i) poprzez:
a. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

_________________________________
(podpis i pieczęć wystawcy oferty)

……………………….., dn. …………………….. r.
Miejscowość, data

……………………………………………..
Pieczęć Oferenta

OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

1. Zapoznałem/-liśmy się z treścią ww. zapytania ofertowego i nie wnoszę/-imy do niego
żadnych zastrzeżeń oraz przyjmuję/-my warunki w nim zawarte.
2. Oferowany Przedmiot Zamówienia spełnia wymagania techniczne i jakościowe określone
przedmiotem ww. zapytania ofertowego.
3. Podejmuję/-my się wykonania Przedmiotu Zamówienia opisanego w ww. zapytaniu
ofertowym, zgodnie z wymogami zapytania ofertowego, obowiązującymi przepisami
i należytą starannością.
4. Oświadczam, że w stosunku do Wykonawcy nie ogłoszono upadłości, nie złożono wniosku
o upadłość Wykonawcy, nie otwarto w stosunku do Wykonawcy postępowania
likwidacyjnego.
5. Oświadczam, iż Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanych terminach.

_________________________________
(podpis i pieczęć wystawcy oferty)

