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Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy  
 

 
……………………………..  

                                                (miejscowość, data)                                                                              
 

OFERTA 

 
W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 1/ININ/2019 z dnia 01.07.2019 r. dotyczące 

zamówienia na: Badania suszonych kiełków, składam niniejszą ofertę na wykonanie 

przedmiotowego zamówienia. 

 

Dane Wykonawcy:                             

Nazwa: …………………………………………………………………………………………. 

Adres:…………………………………………………………………………………………… 

NIP: ………………………  REGON: …………………………………KRS: ………..……… 

Nr konta bankowego:…………………………………………………………………………… 

tel.:………………...……… faks: ……………………. e-mail: ………………………………. 

 

FORMULARZ CENOWY (BADANIA SUSZONYCH KIEŁKÓW) 

 

Lp. Przedmiot zamówienia 
Ilość 

prób 

CENA 

NETTO 

(PLN) 

VAT 

(PLN) 

CENA 

BRUTTO 

(PLN) 

Badanie fizykochemiczne 

A 

Badanie zawartości metali ciężkich: Arsen, Rtęć, 

Ołów, Kadm 
5 

   

Badania zawartości WWA 5 

Badania zawartości dioksyn, furanów i PCB 5 

Badania zawartości aflatoksyn 5 

Badanie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych 
5 

Badanie zawartości Żelaza 5 

Badanie zawartości alkaloidów łubinowych 5 

Wartość odżywcza 

B 

Wartość odżywcza wg rozp. (UE) 1169/2011 5  

 

 

 

  
Analiza sensoryczna – test opisowy 1 

Badania mikrobiologiczne (wymagania dla kiełków) 

C 

- liczba drobnoustrojów tlenowych 5 

   

- liczba pleśni 5 

- liczba drożdży 5 

- obecność Salmonella ssp. 5 

- obecność Listeria monocytogenes 5 

- liczba Gronkowców koagulazo-dodatnich 

(Staphylococcus aureus i inne gatunki) 
5 

- Oznaczanie obecności werotoksycznych E. coli 

(STEC) oraz oznaczanie serogrup O157, O111, 

O26, O103 i O145 oraz O104:H4 zgodnie z 

rozporządzeniem 2073/2005 z późn. zmianami 

5 
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Testy przechowalnicze przyspieszone 

D 

Badania stabilności mikrobiologicznej po 3, 6, 

12 miesiącach (przyspieszone) 
5 

   
Analiza sensoryczna po 3, 6, 12 miesiącach 1 

Przechowywanie prób 5 

Przedstawienie wyników w języku angielskim 

E Tłumaczenie na język angielski 1 

 

 

 

 

  

RAZEM (A+B+C+D+E) 

CENA 

NETTO 

(PLN) 

VAT 

(PLN) 

CENA 

BRUTTO 

(PLN) 

 

 

 

 

  

 
Łączna ilość materiału (suszonych kiełków) potrzebnego do analiz: ………. g (wypełnia 

Wykonawca) 
    

Oświadczenia Wykonawcy:  
 

1. Cena zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. 

2. Oświadczamy, że akceptujemy i spełniamy wszelkie określone w Zapytaniu ofertowym warunki 

udziału w postępowaniu. Jednocześnie akceptujemy treść zapytania ofertowego w pozostałym 

zakresie bez zastrzeżeń – złożenie oferty jest uważane za akceptację treści zapytania. 

3. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania 

ofert.  

4. Akceptujemy formę przekazania informacji o wyniku niniejszego postępowania za pośrednictwem 

poczty elektronicznej. 

5. Płatność za wykonaną usługę zostanie dokonana na podstawie faktury VAT wystawionej przez 

Wykonawcę po realizacji zamówienia potwierdzonego podpisanym protokołem zdawczo-

odbiorczym. 

6. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na co najmniej 30-dniowy termin płatności, liczony od daty 

dostarczenia faktury VAT Zamawiającemu. 

 
 

 

 

…………………................................................................ 

                                                                           (podpis i pieczęć uprawnionego/nych przedstawicieli Wykonawcy) 


