Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego

WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO
Dotyczy zapytania ofertowego, w którym przedmiotem zamówienia jest zakup usługi badawczo-rozwojowej
polegającej na wykonaniu rysunków cad elementów ula z materiału eps i epp oraz wykonaniu rysunków cad form i
elementów formy do wykonania w/w kształtek ula w celu budowy formy wraz z doborem konstrukcji stalowych ,
w związku z projektem, który będzie realizowany w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój 2014-2020 „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”, Działania
2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Podziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w roku 2018.

I. DANE OFERENTA
Nazwa oferenta
Adres siedziby
NIP
Osoba do kontaktu
Nr telefonu
Adres e-mail
II. DANE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Opis przedmiotu
zamówienia/zakres oferty.
Opis doświadczenia
wykonawcy, w tym:
wyszczególnienie opracowanych
badań dot. miodu i innych
produktów pszczelich, opakowań
biodegradowalnych

Kod CPV
Cena netto zamówienia
Cena brutto zamówienia
(Cena zawiera
wynagrodzenie za
przeniesienie, bez
ograniczeń czasowych i
terytorialnych, wszelkich
autorskich praw
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majątkowych do
wykonanych prac i
wyników badań oraz za
przeniesienie wszelkich
praw do dóbr własności
przemysłowej i
intelektualnej, które mogą
powstać w związku z
realizacją usługi1).
Termin realizacji
zamówienia
Termin związania ofertą

od dnia …………….. do dnia ………………..
……..… miesięcy

III. INFORMACJA O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie podmiot należy do kategorii naukowej:
Oświadczam, że posiadam następujący potencjał techniczny, który zostanie wykorzystany do
wykonania przedmiotu zamówienia:
Lp.
Nazwa urządzenia/aparatury/zasobów Sposób wykorzystania w ramach wykonywania
technicznych
przedmiotu zamówienia
Oświadczam, że posiadam następujący potencjał kadrowy, który zostanie wykorzystany do
wykonania przedmiotu zamówienia:
Lp.
Imię i
Tytuł
Posiadane
Zakres prac w ramach Forma zatrudnienia w ramach
nazwis naukowy wykształceni wykonywania
wykonywania przedmiotu
ko
(jeśli
e/doświadcze przedmiotu
zamówienia
dotyczy) nie/
zamówienia
umiejętności

IV. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY
1.

Oświadczam o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Przez powiązania
kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, 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:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,

1

Szczegółowe uregulowania w zakresie przeniesienia ww. praw własności intelektualnej, w tym pola eksploatacji zostaną uregulowane w umowie
pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

2

d) 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.

V. DODATKOWE INFORMACJE/ZAŁĄCZNIKI (jeśli dotyczy):

Dodatkowe informacje
Nazwa załącznika

……………………………………………………………………………
data, pieczęć oraz czytelny podpis wykonawcy

3

