
 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 01/PBI/2017 - FORMULARZ OFERTOWY

………………… 
Pieczęć Oferenta 

                                                           OFERTA nr 

Niniejsza oferta jest odpowiedzią na zapytanie o ofertę nr 01/PBI/2017 z dnia 24.07.2017 r. 
dotyczącego  ,,Zakupu od Wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowej technologii „

Dane Zamawiającego : 
Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe Technika Sp. z.o.o
 ul. Poezji 16, 44-113 Gliwice
 NIP: 6310100785, REGON: 008173898, KRS 0000068121 

Niżej podpisany/ni …………………………………………….
(imię ,nazwisko osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentacji)
działając w imieniu i na rzecz :  

Pełna nazwa Oferenta : 

Krajowy numer identyfikacyjny : NIP
Adres siedziby i dane kontaktowe: 
Województwo:

Powiat:

Gmina:

Miejscowość

Ulica

Nr budynku

Nr lokalu (jeśli dotyczy)

Kod pocztowy :

Nr telefonu osoby do kontaktu

Adres e-mail osoby do kontaktu

Kategoria naukowa jednostki naukowej (jeśli 
dotyczy)*

*Pole to wypełniane jest wyłącznie jeżeli Oferent jest podmiotem o 
którym mowa w Zapytaniu ofertowym nr 01/PBI/2017 w pkt. V 
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ust.1.ppkt. „a-f „.  

Jeżeli Oferent jest podmiotem o którym mowa w Zapytaniu ofertowym nr 01/PBI/2017 w pkt. V 
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ust.1.ppkt. „g,h,j“ , należy do niniejszej oferty 
dołączyć 

„Dokument założycielski powołujący jednostkę będącą podmiotem” 

Jeżeli Oferent jest podmiotem o którym mowa w Zapytaniu ofertowym nr 01/PBI/2017 w pkt. V 
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ust.1.ppkt.“ i „ , należy do niniejszej oferty dołączyć 

kopię nadanego przez Ministerstwo Rozwoju „statusu centrum badawczo-rozwojowego”  



1) Oświadczam/y , że składam/y niniejszą ofertę na łączną kwotę :

brutto ……………………….  ,  słownie: 

……………………………………………………………………………………

cena netto wynosi :................................ ,        słownie :

…………………………………………………………………………………….

kwota podatku VAT: ……………………….., słownie: 

……………………………………………………………………………………
            (ceny netto dla poszczególnych zadań zostały zawarte w dołączonej do niniejszej oferty 
             „ Szczegółowej wyceny wraz z uzasadnieniem „ )

2) Oświadczam/y, że zapoznałem/zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego, przedmiotu 
zamówienia i nie wnoszę/wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń.

3) Oświadczam/y, że przedmiot oferty jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia, w tym także 
wymaganiami zawartymi w Zapytaniu ofertowym.

4) Oświadczam/y, że zapoznałem/zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego i 
zobowiązuję/zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zwarcia umowy na 
określonych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

5) Oświadczam/y, że znajduje/znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
wykonanie zamówienia.

6) oświadczam/y, że zapewniamy okres wykonania umowy w……. ..(ilość miesięcy) miesięcy od 
daty zawarcia umowy do daty odbioru pracy.

7) oświadczam/y, że uważam/y się za związanego/ych niniejszą ofertą przynajmniej przez okres 
120 dni od upływu terminu składania ofert. 

Do niniejszej formularza dołączamy następujące elementy  będące uzupełnieniem oferty:

a) Szczegółową wycenę wraz uzasadnieniem dla poszczególnych zadań (wskazaną w pkt. III 
Zapytania Ofertowego tj. „Przedmiot Zamówienia” 

b) Opis zawierający „Wykazanie potencjału Oferenta do realizacji projektu” 
(Opis powinien określać potencjał m.in. merytoryczny, techniczny, badawczy Oferenta w 
kontekście realizowanego projektu, w tym przykłady projektów realizowanych przez jednostkę 
naukową w danej dziedzinie, której dotyczy projekt. )

Czytelne podpisy osób/y uprawnionych do reprezentacji (zgodnie z dokumentami rejestrowymi):

1. __________________(imię i nazwisko) ……………………….(czytelny podpis)

2. __________________(imię i nazwisko) ……………………….(czytelny podpis)



Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego  nr 01/PBI/2017

WYKONAWCA (PIECZĄTKA)

……………………………………………………

……………………………………………………

(nazwa i adres siedziby wykonawcy)

…………………………………………………..

(telefon, fax )

……………………………………………………..

(adres e-mail)

                                              OŚWIADCZENIE
(o nie podleganiu wykluczeniu)

Oświadczam/-my, iż nie podlegam/-my wykluczeniom, o których mowa w „Wytycznych w zakresie

kwalifikowalności  wydatków  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,

Europejskiego  Funduszu  Społecznego,  Funduszu  Spójności  na  lata  2014-2020”  tj.  nie  jestem

powiązany/a osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym  tj.  Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe

Technika Sp. z.o.o. z siedzibą ul. Poezji 16,  44-113 Gliwice.

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:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji;

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii

prostej,  pokrewieństwa lub  powinowactwa drugiego stopnia  w linii  bocznej  lub w stosunku

przysposobienia, opieki lub kurateli.

………………………………….…… 
Miejscowość, data

……………..……………..…………………………………..
 Pieczęć i podpis osoby upoważnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Oferenta


	
	Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 01/PBI/2017 - FORMULARZ OFERTOWY

