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FORMULARZ OFERTOWY  

OFERTA NA ZAPYTANIE OFERTOWE  
NR 1/BIOTTS/2020  

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe  przeprowadzenia usługi badawczej: Badań toksykologicznych 
preparatu MTC-A4 przeprowadzonych na szczurach, 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: ………………………….., Faks: ……………………………, E-mail: ………….……………… 
 
 

II. Warunki oferty/wycena:  

a) Cena: 

Całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia wynosi  ………………….. netto, stawka  

VAT %  .......; ………………..brutto,  

waluta: ……………..  
Słownie: …………………………………………………….. 
 

 
 

 
 
……………………………..                        …………..…………… 
 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 1/BIOTTS/2020 akceptuje jego treść 
i warunki oraz oświadczam, że jestem w stanie wykonać przedmiot zamówienia.  

Oświadczamy, iż dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz spełniam wszystkie 
wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym: 

1.  
a) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, 
b) posiadam wymagane prawem uprawnienia, 
c) dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
d) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która pozwala na należyte wykonanie 

zamówienia, 
e) podpiszę umowę o zachowaniu poufności dostępną jako Załącznik nr 3 do niniejszego 

dokumentu.  
2.  

a) Dysponuję niezbędnym i odpowiednim potencjałem technicznym do realizacji usługi 
badawczej takim jak zwierzętarnia oraz dysponuję zasobami kadrowymi posiadającymi co 
najmniej 2-letnie doświadczenie w przeprowadzaniu badań na zwierzętach.  

 

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

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

 

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 


