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Załącznik Nr 2 pkt. 1 do SIWZ 
 

WZÓR FORMULARZA OFERTY 
 

CZĘŚĆ 1 
 

Wykonawca/cy składający ofertę: 
 

L.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ców) Adres(y) Wykonawcy(ców) 

   
   
   
   
   

 
 

 

Polska Akademia Nauk  
Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej  

w Powsinie 
ul. Prawdziwka 2,  
02-973 Warszawa, 

 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na „Zestaw urządzeń do oceny żywotności, 
suszenia i przechowywania nasion (komory hodowlane, szafy suszarnicze, suszarka 
laboratoryjna, inkubator, zamrażarka -80º C) – dostawa, instalacja  i uruchomienie w 
ramach projektu POIS 05.01.00-00-156/09 pt. „Ochrona ex-situ dziko rosnących 
zagrożonych i chronionych roślin w Polsce wschodniej” oferujemy wykonanie całości 

zamówienia w zakresie CZEŚCI 1,  zgodnie ze wszystkimi wymogami, o których mowa w  

SIWZ za cenę:  
  

…………………….................. zł (słownie: .......................................................................... zł) 

+ VAT w  wysokości…………………………........................................ zł   (słownie : 

.................................................................................................................................zł)  

co daje łączną cenę z VAT ……….…………………………............................................. zł  

(słownie: …...……………………………............................................................................. zł), 

      
                                                                                                        

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

                                                                                                                                     (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) Wykonawcy )/ 

1)  Całość zamówienia zostanie zrealizowana do …………… dni od daty podpisania 

umowy.   

2)    Oferujemy dostarczenie fabrycznie nowych 2 szt. szaf suszarniczych z chłodzeniem (typu 

inkubator) –TYP/MODEL (należy podać dane  umożliwiające jednoznaczną identyfikację parametrów oferowanego 

urządzenia)……………………………………………..………….   

        firmy ………………………… 
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3) Okres gwarancji na dostarczone urządzenia wynosi: 

- ………… miesięcy  

 4) oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 

i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania; 

5)  oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany  

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

6) zabezpieczenie należytego wykonania umowy zobowiązujemy się wnieść w formie 

………………………………………………………………………………….** 

**- należy podać formę w jakiej zostanie wniesione zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy, 

7) oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru 

naszej oferty do zawarcia umowy na zawartych tam warunkach w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego; 

8) oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności zawarte we wzorze umowy 

stanowiącym załącznik do SIWZ. 

9) Wykaz części zamówienia, której wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcom. 

Lp. Część zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy 

  

 

 

 

 

  

 

   
        ………….……………………………………………… 

……………..…………………………… 

(miejscowość)       ( data)                                                                                                                       (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) Wykonawcy  
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Załącznik Nr 2 pkt. 2 do SIWZ 
 

WZÓR FORMULARZA OFERTY 
 

CZĘŚĆ 2 
 

Wykonawca/cy składający ofertę: 
 

L.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ców) Adres(y) Wykonawcy(ców) 

   
   
   
   
   

 
 

 

Polska Akademia Nauk  
Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej  

w Powsinie 
ul. Prawdziwka 2,  
02-973 Warszawa, 

 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na „Zestaw urządzeń do oceny żywotności, 
suszenia i przechowywania nasion (komory hodowlane, szafy suszarnicze, suszarka 
laboratoryjna, inkubator, zamrażarka -80º C) – dostawa, instalacja  i uruchomienie w 
ramach projektu POIS 05.01.00-00-156/09 pt. „Ochrona ex-situ dziko rosnących 
zagrożonych i chronionych roślin w Polsce wschodniej” oferujemy wykonanie całości 

zamówienia w zakresie CZEŚCI 2,  zgodnie ze wszystkimi wymogami, o których mowa w  

SIWZ za cenę:  
  

…………………….................. zł (słownie: .......................................................................... zł) 

+ VAT w  wysokości…………………………........................................ zł   (słownie : 

.................................................................................................................................zł)  

co daje łączną cenę z VAT ……….…………………………............................................. zł  

(słownie: …...……………………………............................................................................. zł), 

      
                                                                                                        

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

                                                                                                                                     (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) Wykonawcy )/ 

1)  Całość zamówienia zostanie zrealizowana do …………… dni od daty podpisania 

umowy.   

2)    Oferujemy dostarczenie fabrycznie nowej ultrazamrażarki -80°C – TYP/MODEL (należy 

podać dane  umożliwiające jednoznaczną identyfikację parametrów oferowanego 

urządzenia)……………………………………………..………….   

        firmy ………………………… 
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3) Okres gwarancji na dostarczone urządzenia wynosi: 

- ………… miesięcy  

 4) oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 

i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania; 

5)  oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany  

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

6) zabezpieczenie należytego wykonania umowy zobowiązujemy się wnieść w formie 

………………………………………………………………………………….** 

**- należy podać formę w jakiej zostanie wniesione zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy, 

7) oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru 

naszej oferty do zawarcia umowy na zawartych tam warunkach w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego; 

8) oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności zawarte we wzorze umowy 

stanowiącym załącznik do SIWZ. 

9) Wykaz części zamówienia, której wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcom. 

Lp. Część zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy 

  

 

 

 

 

  

 

   
        ………….……………………………………………… 

……………..…………………………… 

(miejscowość)       ( data)                                                                                                                       (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) Wykonawcy  
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Załącznik Nr 2 pkt. 3 do SIWZ 
 

WZÓR FORMULARZA OFERTY 
 

CZĘŚĆ 3 
 

Wykonawca/cy składający ofertę: 
 

L.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ców) Adres(y) Wykonawcy(ców) 

   
   
   
   
   

 
 

 

Polska Akademia Nauk  
Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej  

w Powsinie 
ul. Prawdziwka 2,  
02-973 Warszawa, 

 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na „Zestaw urządzeń do oceny żywotności, 
suszenia i przechowywania nasion (komory hodowlane, szafy suszarnicze, suszarka 
laboratoryjna, inkubator, zamrażarka -80º C) – dostawa, instalacja  i uruchomienie w 
ramach projektu POIS 05.01.00-00-156/09 pt. „Ochrona ex-situ dziko rosnących 
zagrożonych i chronionych roślin w Polsce wschodniej” oferujemy wykonanie całości 

zamówienia w zakresie CZEŚCI 3,  zgodnie ze wszystkimi wymogami, o których mowa w  

SIWZ za cenę:  
  

…………………….................. zł (słownie: .......................................................................... zł) 

+ VAT w  wysokości…………………………........................................ zł   (słownie : 

.................................................................................................................................zł)  

co daje łączną cenę z VAT ……….…………………………............................................. zł  

(słownie: …...……………………………............................................................................. zł), 

      
                                                                                                        

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

                                                                                                                                     (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) Wykonawcy )/ 

1)  Całość zamówienia zostanie zrealizowana do …………… dni od daty podpisania 

umowy.   

2)    Oferujemy dostarczenie fabrycznie nowych komór hodowlanych do kiełkowania nasion 

w kontrolowanych warunkach – 2 sztuki – TYP/MODEL (należy podać dane  umożliwiające 

jednoznaczną identyfikację parametrów oferowanego urządzenia) 

…………………………………………………………………………………..………….   
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        firmy ………………………… 

3) Okres gwarancji na dostarczone urządzenia wynosi: 

- ………… miesięcy  

 4) oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 

i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania; 

5)  oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany  

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

6) zabezpieczenie należytego wykonania umowy zobowiązujemy się wnieść w formie 

………………………………………………………………………………….** 

**- należy podać formę w jakiej zostanie wniesione zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy, 

7) oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru 

naszej oferty do zawarcia umowy na zawartych tam warunkach w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego; 

8) oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności zawarte we wzorze umowy 

stanowiącym załącznik do SIWZ. 

9) Wykaz części zamówienia, której wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcom. 

Lp. Część zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy 

  

 

 

 

 

  

 

   
        ………….……………………………………………… 

……………..…………………………… 

(miejscowość)       ( data)                                                                                                                       (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) Wykonawcy  
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Załącznik Nr 2 pkt. 4 do SIWZ 
 

WZÓR FORMULARZA OFERTY 
 

CZĘŚĆ 4 
 

Wykonawca/cy składający ofertę: 
 

L.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ców) Adres(y) Wykonawcy(ców) 

   
   
   
   
   

 
 

 

Polska Akademia Nauk  
Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej  

w Powsinie 
ul. Prawdziwka 2,  
02-973 Warszawa, 

 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na „Zestaw urządzeń do oceny żywotności, 
suszenia i przechowywania nasion (komory hodowlane, szafy suszarnicze, suszarka 
laboratoryjna, inkubator, zamrażarka -80º C) – dostawa, instalacja  i uruchomienie w 
ramach projektu POIS 05.01.00-00-156/09 pt. „Ochrona ex-situ dziko rosnących 
zagrożonych i chronionych roślin w Polsce wschodniej” oferujemy wykonanie całości 

zamówienia w zakresie CZEŚCI 4,  zgodnie ze wszystkimi wymogami, o których mowa w  

SIWZ za cenę:  
  

…………………….................. zł (słownie: .......................................................................... zł) 

+ VAT w  wysokości…………………………........................................ zł   (słownie : 

.................................................................................................................................zł)  

co daje łączną cenę z VAT ……….…………………………............................................. zł  

(słownie: …...……………………………............................................................................. zł), 

      
                                                                                                        

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

                                                                                                                                     (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) Wykonawcy )/ 

1)  Całość zamówienia zostanie zrealizowana do …………… dni od daty podpisania 

umowy.   

2)    Oferujemy dostarczenie fabrycznie nowych inkubatorów do kiełkowania nasion – 2 

sztuki –TYP/MODEL (należy podać dane  umożliwiające jednoznaczną identyfikację parametrów oferowanego urządzenia) 

……………………………………………..………….   

        firmy ………………………… 
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3) Okres gwarancji na dostarczone urządzenia wynosi: 

- ………… miesięcy  

 4) oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 

i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania; 

5)  oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany  

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

6) zabezpieczenie należytego wykonania umowy zobowiązujemy się wnieść w formie 

………………………………………………………………………………….** 

**- należy podać formę w jakiej zostanie wniesione zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy, 

7) oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru 

naszej oferty do zawarcia umowy na zawartych tam warunkach w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego; 

8) oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności zawarte we wzorze umowy 

stanowiącym załącznik do SIWZ. 

9) Wykaz części zamówienia, której wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcom. 

Lp. Część zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy 

  

 

 

 

 

  

 

   
        ………….……………………………………………… 

……………..…………………………… 

(miejscowość)       ( data)                                                                                                                       (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) Wykonawcy  
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Załącznik Nr 2 pkt. 5 do SIWZ 
 

WZÓR FORMULARZA OFERTY 
 

CZĘŚĆ 5 
 

Wykonawca/cy składający ofertę: 
 

L.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ców) Adres(y) Wykonawcy(ców) 

   
   
   
   
   

 
 

 

Polska Akademia Nauk  
Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej  

w Powsinie 
ul. Prawdziwka 2,  
02-973 Warszawa, 

 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na „Zestaw urządzeń do oceny żywotności, 
suszenia i przechowywania nasion (komory hodowlane, szafy suszarnicze, suszarka 
laboratoryjna, inkubator, zamrażarka -80º C) – dostawa, instalacja  i uruchomienie w 
ramach projektu POIS 05.01.00-00-156/09 pt. „Ochrona ex-situ dziko rosnących 
zagrożonych i chronionych roślin w Polsce wschodniej” oferujemy wykonanie całości 

zamówienia w zakresie CZEŚCI 5,  zgodnie ze wszystkimi wymogami, o których mowa w  

SIWZ za cenę:  
  

…………………….................. zł (słownie: .......................................................................... zł) 

+ VAT w  wysokości…………………………........................................ zł   (słownie : 

.................................................................................................................................zł)  

co daje łączną cenę z VAT ……….…………………………............................................. zł  

(słownie: …...……………………………............................................................................. zł), 

      
                                                                                                        

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

                                                                                                                                     (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) Wykonawcy )/ 

1)  Całość zamówienia zostanie zrealizowana do …………… dni od daty podpisania 

umowy.   

2)    Oferujemy dostarczenie fabrycznie nowej suszarki laboratoryjnej  –TYP/MODEL (należy 

podać dane  umożliwiające jednoznaczną identyfikację parametrów oferowanego urządzenia) 

……………………………………………..………….   

        firmy ………………………… 
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3) Okres gwarancji na dostarczone urządzenia wynosi: 

- ………… miesięcy  

 4) oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 

i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania; 

5)  oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany  

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

6) zabezpieczenie należytego wykonania umowy zobowiązujemy się wnieść w formie 

………………………………………………………………………………….** 

**- należy podać formę w jakiej zostanie wniesione zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy, 

7) oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru 

naszej oferty do zawarcia umowy na zawartych tam warunkach w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego; 

8) oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności zawarte we wzorze umowy 

stanowiącym załącznik do SIWZ. 

9) Wykaz części zamówienia, której wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcom. 

Lp. Część zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy 

  

 

 

 

 

  

 

   
        ………….……………………………………………… 

……………..…………………………… 

(miejscowość)       ( data)                                                                                                                       (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) Wykonawcy  

 


