Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Nazwa i adres oferenta

FORMULARZ OFERTOWY
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Zdrochem/2017/01 z dnia 22 stycznia 2017 r.
skierowane przez "ZDROCHEM" Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedziba w
Warszawie oddział w Chobrzanach przedkładamy niniejszą ofertę dotyczącą usługi
badawczej.

I. PRZEDMIOT OFERTY
Przedmiotem oferty jest wykonanie usługi badawczej polegającej na opracowaniu metodyki
pomiarów oraz prototypu sensora monitoringu surowców dla gorzelni pod kątem występowania
pleśni. Aspekty dotyczące kosztów oferowanej usługi zostały opisane w Załączniku nr 2 do oferty,
który stanowi jej integralną część.

II. OKRES REALIZACJI OFEROWANEJ USŁUGI
W pełnych miesiącach: ………… m-cy – kryterium 2
III. ŁĄCZNA CENA NETTO (zgodnie z Załącznikiem nr 1a – zestawienie kosztów do
formularza ofertowego) – kryterium 1
…………………………….. PLN
IV. TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY
Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 12 miesięcy od dnia jej złożenia dla
Zamawiającego.
V. 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.
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3. Oświadczamy, że posiadamy status jednostki naukowej w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy
z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.
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:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
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.
5. Oświadczamy, że posiadamy potencjał merytoryczny do wykonania usługi badawczej,
i wskazujemy co najmniej 2-osobowy zespół badawczy:
1. …………………………………..
2. …………………………………..
6. Oświadczamy, że posiadamy potencjał techniczny do wykonania usługi badawczej, co
potwierdzamy poprzez przedstawienie opisu aparatury badawczej i laboratoryjnej w
szczególności laboratoriom chemiczne wyposażone jest w co najmniej 2 chromatografy
gazowe sprzęgnięte ze spektrometrem mas GCMS:
Zasób techniczny

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