Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/POIR/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.

FORMULARZ OFERTOWY
Dane Oferenta:
Pełna nazwa podmiotu

………………………………………………………………………..

NIP

………………………………………………………………………..

Adres

………………………………………………………………………..

Adres poczty elektronicznej ………………………………………………………………………..
Numer telefonu

.……………………………………………………………………….

1. W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu schematów i metodyk
pomiarowych dla urządzenia digitalCasagrande™ wyposażonego w zmieniacz próbek w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”,
Działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” oferujemy wykonanie
przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Zapytaniem Ofertowym.
2. Zakres oferowanej usługi
Oferowana usługa obejmuje następujące zadania, wskazane w poniższej tabeli, zgodne z zakresem usługi określonym w zapytaniu
ofertowym:
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Opracowanie schematów i metodyk pomiarowych dla urządzenia digitalCasagrande™ wyposażonego w zmieniacz próbek

Zadanie nr/ nazwa

Zadanie 1/

Zadanie 2/

Rezultat zadania

Koszt zadania netto/brutto
(w PLN)
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Zadanie 3/

Zadanie 4/

Zadanie 5/
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3. Cena netto wynosi ............................. zł
podatek VAT w wysokości : … %, tj. ........................... zł
Cena brutto wynosi ............................ zł
4. Oświadczamy, że cena brutto określona w pkt. 3 zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej
oferty.
5. Termin realizacji usługi ……………………………………………
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i
zasadami postępowania.
7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres ……… miesięcy od upływu terminu składania ofert.
8. Jesteśmy jedną z następujących jednostek:
1)„organizacją prowadzącą badania i upowszechniające wiedzę”, określone w art. 2 pkt 83 rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu posiadające
przyznaną kategorię naukową A+, A albo B na podstawie decyzji, o których mowa w art. 322 ust. 7Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r.
Przepisy wprowadzające ustawę –Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce(Dz.U. z2018 r.poz. 1669,z późn.zm.);
2) spółką celową uczelni, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
lub spółki celowe jednostki naukowej;
3) centrum transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
4) przedsiębiorcą posiadającym status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja
2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 141, z późn. zm.);
5) akredytowanym laboratorium (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez
podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019r. poz. 155);
6) Siecią Badawczą Łukasiewicz, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz
(Dz.U. z 2019 r., poz. 534).
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9. Na moment realizacji przedmiotu zamówienia posiadamy lub będziemy posiadać odpowiedni personel i potencjał techniczny
niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia.
10. Oświadczamy, że nie jesteśmy powiązani osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Oferentem a Zamawiającym polegające na:
a.
b.
c.
d.

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w
wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.

11. Niniejsza oferta stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

…………………………………..
(miejscowość, data)

......................................................................................
(pieczątka, podpis Oferenta lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania)

