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FORMULARZ OFERTOWY  
OFERTA NA ZAPYTANIE OFERTOWE  

NR 4/BIOTTS/2019  

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenie usługi badawczej: Oceny działania 
maści MTC-U1 i MTC-DF na rany u świń, polegającej na zaprojektowaniu i przeprowadzeniu 
badania u świń, pozwalającego ocenić działanie regeneracyjne oraz przeciwzapalne  
ww. maści, w ramach projektu pt. „BIOTTS, rozwój transdermalnych preparatów stosowanych 
w leczeniu trudno gojących się ran oraz miejscowo znieczulających”, współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach działania 1.3.1 Programu operacyjnego Inteligentny 
Rozwój 2014-2020, składam niniejszą ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
ze specyfikacją określoną w zapytaniu ofertowym.  
 
  

 
I. Dane Wykonawcy:  

Imię i Nazwisko / Nazwa:  
 
………………………………………………………………………………...………………………….  
Adres:  
……………………………………………………………………………...……………………………………… 
 
……………………………………………………...………………………………………………………………   
 
NIP: ………………………….., REGON: ………………………, KRS: …………………………… 
 
Tel: ………………………….., E-mail: ………….……………… 
 
 

II. Warunki oferty/wycena:  

Całkowita wartość za realizację 
przedmiotu zamówienia 
(netto w PLN) 

 

Całkowita wartość za realizację 
przedmiotu zamówienia 
(brutto w PLN) 

 

 
 

 
 
 
……………………………..                        …………..…………… 
 Miejscowość i data              czytelny Podpis 
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III. Oświadczenia Wykonawcy:  

Oświadczenie o spełnieniu wymagań 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego nr 4/BIOTTS/2019 akceptuje jego treść 
i warunki oraz oświadczam, że jestem w stanie wykonać przedmiot zamówienia.  

Oświadczam, iż spełniam wszystkie wymagania dotyczące Wiedzy i Doświadczenia określone  
w niniejszym zapytaniu ofertowym tj.: 

 
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 

a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w projektowaniu i przeprowadzaniu badań na 
zwierzętach; 

b) posiadają wymagane prawem uprawnienia; 
c) posiadają system zarządzania jakością zgodny z PN-EN ISO 9001:2015-10; 
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która pozwala na należyte wykonanie 

zamówienia; 
e) dysponują potencjałem technicznym umożliwiającym wykonanie zamówienia w tym m.in. 

przeprowadzają monitoring warunków środowiska. 
 
2. Wykonawca posiada w zespole badawczym osoby, które mające: 

a) minimum tytuł naukowy doktora nauk biologicznych, weterynaryjnych lub nauk pokrewnych;  
b) co najmniej 5-letni staż pracy ze zwierzętami, w tym zwierzętami gospodarskimi; 
c) co najmniej 3-letnie doświadczenie w realizacji projektów B+R; 
d) doświadczenie w wykonywaniu procedur doświadczalnych z udziałem zwierząt; 
e) doświadczanie w analizie i interpretacji wyników badań przeprowadzanych na zwierzętach. 

 

Powyższe oświadczenie składam świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.  

 
 
 
……………………………..      …………..…………… 
 Miejscowość i data       czytelny Podpis  
 
 
  



 

 

  

   

  

 

 

- 3 - 
Biotts S.A., ul. Krakowska 141-155, 50-428 Wrocław 

 
Projekt pn.: „BIOTTS, rozwój transdermalnych preparatów stosowanych w leczeniu trudno gojących się ran oraz miejscowo 
znieczulających” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 1.3.1 Programu operacyjnego 
Inteligentny Rozwój 2014-2020. 

Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym 
 

nie jestem/jestem* powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym 
 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w 
imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru 
wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:  

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub 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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, 

5) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione 
wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

 

……………………………..      …………..…………… 
 Miejscowość i data       czytelny Podpis  
 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 


