
Załącznik nr 6D do SIWZ 
 
........................................                                                                                                                                ..............................., dnia ...................... 2019r. 
  (pieczątka wykonawcy) 

 
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): 
ZP 16/WILiŚ/2019, CRZP 97/002/D/19 
 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro, a w związku z art. 6a  dostawę sprzętu 
laboratoryjnego, szkła i materiałów laboratoryjnych na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej przedstawiamy 
 

FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY 
Część D – Sonda do pomiaru PH oraz zestaw do konserwacji sond tlenowych   

 

L.p. 
Nazwa przedmiotu 

zamówienia 
j.m. liczba 

OFERTA 

Producent,  
nr katalogowy lub inne dane 
umożliwiające identyfikację 
oferowanego przedmiotu 

zamówienia 

cena jednostkowa brutto [zł] Wartość brutto[zł] 

1 2 3 4 5 6 7 (4x6) 

1. 

Sonda do pomiaru pH 
model kompatybilną z 
miernikiem  WTW 740 
(będącym w dyspozycji 
Zamawiającego). 
 
- kombinowana elektroda 
pH wraz ze zintegrowanym 
kablem połączeniowym o 
dł. 1m, 
- z wodoszczelną wtyczką 
DIN,  
- zakres temperatur 0˚C do 
+80˚C,  
- zakres pomiaru pH  0 … 
14, 

szt. 2    



- żelowy elektrolit 
odniesienia, 
- cylindryczna membrana,  
- trzonek z tworzywa,   
- długość  nie mniej niż: 120 
mm, 
- elektroda dedykowana do 
pomiaru ścieków, wody 
gruntowej itp.  
- niezanurzalna pod lustro 
cieczy. 

 

2. 

Zestaw do regeneracji 
sondy Cellox 325/WTW 
(będącej w dyspozycji 
Zamawiającego) składający 
się z:  
- roztworu czyszczącego,   
- elektrolitu,  
- 3 wymiennych główek 
membranowych,  
- folii ściernej.  

szt. 2    

Ogółem:  

 
 

                                      
                                                                                                                                             ----------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                                                                                                              (podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych  reprezentowania wykonawcy) 
 

Sposób obliczenia ceny 

1) Liczbę zamawianych elementów przedmiotu zamówienia (kolumna 4) należy przemnożyć przez cenę jednostkową netto (kolumna 6) i tak wyliczoną 
wartość netto wpisać do kolumny 7. 

2) Wartości z kolumny 7 należy zsumować w pionie otrzymując „ogółem wartość brutto”.  
3) Zsumowaną wartość brutto z formularza rzeczowo-cenowego należy przenieść do formularza ofertowego. 



4) „Ogółem wartość brutto” z formularza rzeczowo-cenowego dla części D przedmiotu zamówienia musi być zgodna z ceną brutto oferty dla części D 
przedmiotu zamówienia, wynikającą z formularza ofertowego.  

5) Przy dokonywaniu mnożenia należy przestrzegać reguł matematycznych w zakresie zaokrągleń. Wartości w kolumnach powinny być podane z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 
 


