Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – FORMULARZ OFERTOWY

……………………………………………………

…………………………

(Pełna nazwa i adres oferenta oraz nr tel.,
adres e-mail i nr NIP)

(Miejsce i data)

PPHU MarPol MARIOLA PIÓRKOWSKA
Leginy 19, 11- 440 Reszel
NIP: 7421556247
Regon: 280100463

FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia ……………skierowane przez Zamawiającego:
PPHU

MarPol

MARIOLA

PIÓRKOWSKA,

NIP:

7421556247,

Regon:

280100463

przedkładamy niniejszą ofertę dotyczącą usługi badawczej.
I. PRZEDMIOT OFERTY
Przedmiotem oferty jest wykonanie usługa badawcza opracowania systemu wizyjnego do
identyfikacji szkodliwych mikroorganizmów w papierze oraz projekt modułu do usuwania
szkodliwych mikroorganizmów w procesie wytwarzania produktów papierniczych do
zastosowań higienicznych. Szczegóły dotyczące oferowanej usługi zostały opisane w

Załączniku nr 1a do niniejszej oferty, który stanowi jej integralną część.
II. OKRES REALIZACJI OFEROWANEJ USŁUGI
od 01.05.2018 r. do ……………………………r. (………… m-cy)
z możliwością zmiany w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego
uniemożliwiających mu realizację przedsięwzięcia w zakładanych terminach, w tym również
jeżeli Zamawiający nie uzyska akceptacji wniosku przez PARP na realizację przedsięwzięcia.
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III. ŁĄCZNA CENA NETTO (zgodnie z Załącznikiem nr 1a – Zestawienie kosztów do
FORMULARZA OFERTOWEGO) – KRYTERIUM I
…………………………….. PLN
IV. ŁĄCZNA CENA BRUTTO (zgodnie z Załącznikiem nr 1a – Zestawienie kosztów do
FORMULARZA OFERTOWEGO)
…………………………….. PLN
V. ŁĄCZNA WARTOŚĆ VAT (zgodnie z Załącznikiem nr 1a – Zestawienie kosztów do
FORMULARZA OFERTOWEGO)
…………………………….. PLN
VI. CZAS REALIZACJI – KRYTERIUM 2
od 01.05.2018 r. do ……………………………r. (………… m-cy)
VII. TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY
Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres ……. miesięcy od dnia jej złożenia
w siedzibie Zamawiającego.
VIII. OŚWIADCZENIA OFERENTA
1.cOświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego
żadnych zastrzeżeń.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami oferty i zobowiązujemy się w przypadku
wyboru naszej oferty do zwarcia umowy na określonych warunkach, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Oświadczamy, że posiadamy:
 status jednostki naukowej w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
o zasadach finansowania nauki posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo
B do których należą:
o podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych
uczelni;
o jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30
kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r., poz. 572, z
późn. zm.);
o instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, z późn. zm.);
o międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych
przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
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o Polska Akademia Umiejętności;
o inne jednostki organizacyjne niewymienione w pkt 1-5, będące organizacjami
prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt
83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;
lub jesteśmy:
 spółką celową uczelni, o których mowa w art. 86a ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.) lub spółka celowa jednostki
naukowej;
 centrum transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 86 ust.1 ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym;
 przedsiębiorcą posiadającym status centrum badawczo-rozwojowego, o których
mowa w art. 17 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania
działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2015, poz. 1710, z późn. zm.);
 akredytowanym laboratorium (posiadające akredytację Polskiego Centrum
Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2016 r., poz.
655, z późn. zm).
4. Oświadczamy, że nie jesteśmy podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub
kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą,
polegające w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w
linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
5. Oświadczamy, że posiadamy potencjał merytoryczny do wykonania usługi badawczej,
i wskazujemy co najmniej 3-osobowy zespół badawczy:
1. …………………………………..
2. …………………………………..
3. …………………………………..
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6. Oświadczamy, że posiadamy potencjał techniczny do wykonania usługi badawczej, co
potwierdzamy poprzez przedstawienie opisu aparatury badawczej i laboratoryjnej oraz innych
zasobów materialnych:
Zasób techniczny

Zadanie (u którym będzie wykorzystany zasób techniczny
uczelni)

7. Doświadczenie w realizacji prac badawczych. Proszę opisać ilość zrealizowanych prac
badawczych w kontekście realizowanego projektu.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

…………………………………………
podpis i pieczęć oferenta

Załączniki:
Załącznik nr 1a – Zestawienie kosztów do FORMULARZA OFERTOWEGO
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