
 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr WN/UE/05/06/2018 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

DANE WYKONAWCY 
Nazwa: 
Adres siedziby: 
NIP: 
 
DANE OSOBY KONTAKTOWEJ 
Imię i nazwisko: 
e-mail/ telefon: 
 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 26.06.2018 r. nr WN/UE/05/06/2018 dotyczące wyboru 
wykonawcy usługi badawczej polegającej na realizacji prac badawczo rozwojowych w zakresie 
opracowania koncepcji przewodu zasilająco-sterującego siłownika w ramach projektu „Innowacyjny 

siłownik hydrauliczny umożliwiający zwiększenie efektywności pracy, poprawy bezpieczeństwa oraz 

niezawodności maszyn i urządzeń”, potencjalnie współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 
2014-2020  Działanie 1. Oś priorytetowa: 1. Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie: 1.2. Innowacyjne 
przedsiębiorstwa, Poddziałanie: 1.2. Innowacyjne przedsiębiorstwa, Schemat: 1.2.A Zakup 
i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej. 
 
I. WYCENA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN REALIZACJI 

Oferuję wykonanie usługi badawczej będącej przedmiotem zapytania ofertowego z dnia 26.06.2018 r., 
wg poniższego wynagrodzenia:  
 

l.p. Zadanie (usługa) 

Termin 
realizacji 
zadania 
(liczba 

miesięcy) 

Wynagrodzenie 
(netto) 

Wynagrodzenie  
(brutto) 

1 

Opracowanie: 
- koncepcji konstrukcji przewodu 
zasilająco-sterującego,  
- wykonanie dokumentacji technicznej 
przewodu, 
- wprowadzenie modyfikacji 
dokumentacji technicznej przewodu 
w oparciu o wyniki badań testowych, 
- stworzenie koncepcji/raportu 
podsumowującego prace związane z 
opracowaniem koncepcji przewodu 
zasilająco-sterującego. 

   

 Łącznie:    

 
Łączna wartość wynagrodzenia netto:  ..................................PLN,  
 



 

słownie złotych: .......................................................................................................... 
 
Łączna wartość podatku VAT:  ..................................PLN,  
 
słownie złotych: .................................................................................................................. 
 
Łączna wartość wynagrodzenia brutto:  ..................................PLN,  
 
słownie złotych: .................................................................................................................. 

 
II. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 
zastrzeżeń, a także spełniam wszystkie wymagania Zamawiającego, wymienione w zapytaniu 
ofertowym.  

2. Jednocześnie zobowiązuję się do przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających 
prawdziwość deklaracji każdego z warunków udziału w postępowaniu, jak również prawdziwość 
deklaracji będących podstawą przyznania punktów w ramach kryterium oceny ofert, w terminie 
do 48 godzin od momentu otrzymania od Zamawiającego wezwania do uzupełnienia złożonej 
oferty. 

3. Oferta ważna jest 30 dni. 
4. Oświadczam, że łączna cena podana przez Oferenta uwzględnia wszystkie elementy niezbędne do 

prawidłowej realizacji zamówienia. 
5. Do niniejszej oferty załączam/my Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych. 
6. Oświadczam, iż Oferent posiada dostęp do potencjału technicznego umożliwiający realizację 

zamówienia.  
7. Oświadczam, iż Oferent posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
8. Oświadczam, iż Oferent dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  
9. Oświadczam, iż Oferent posiada wiedzę umożliwiającą wykonanie zamówienia. 
10. Oświadczam, że należę do jednej z niżej wymienionej grupy1: 

 
- wykonawcą usługi, może być  jednostka naukowa w rozumieniu ustawy 
z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki posiadającą 
przyznaną kategorię naukową A+, A lub B o której mowa w tej ustawie, 
 
 
- przedsiębiorcy posiadający statut centrum badawczo-rozwojowego w 
rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 roku o niektórych formach 
wspierania działalności innowacyjnej oraz posiadający siedzibę na 
terytorium RP, 
 
- niezależne jednostki, stanowiące akredytowane laboratorium 
(posiadające Akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub 
notyfikowane laboratorium (ujęte w aktualnym obwieszczeniu Ministra 
Rozwoju w sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach 

                                                           
1 Proszę o zaznaczenie „X” właściwego sformułowania. 



 

certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz o notyfikowanych 
laboratoriach), posiadające siedzibę na terytorium RP, 
 
- centra transferu technologii w rozumieniu ustawy z dn. 27 lipca 2005 r. 
Prawo o szkolnictwie wyższym,  
 
 
- spółki celowe w rozumieniu ustawy z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo 
o szkolnictwie wyższym, 
 
- osoby fizyczne prowadzące działalności gospodarczą lub spółki, których 
przeważająca działalność związana jest z badaniami naukowymi i pracami 
rozwojowymi w dziedzinie nauk technicznych (PKD 72.19.Z) i posiadają 
udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu projektów 
o charakterze naukowo-badawczy. 

 
 
 
 
 
……………………………………………………                                                …………………………………………………… 
Miejsce i data                                                                                   Imię, Nazwisko, podpis, pieczątka 
 
 


