Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY:
Nawiązując do ogłoszonego dnia 29.03.2019 r. zapytania ofertowego na realizację usługi
badawczej
My, niżej podpisani
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………
(imię i nazwisko, stanowisko)

Działając w i mieniu i na
rzecz:……..........................................................................................................
(nazwa firmy, dokładny adres oferenta)

1. SKŁADAMY OFERTĘ NA:

Realizację usługi badawczej składającej na prace związane z wykonaniem badań dotyczących
doboru zaworów zapewniające wymagany przepływ cieczy smarującej w urządzenia do
smarowania i chłodzenia narzędzi kuźniczych oraz optymalizacja układu pneumatycznego
urządzenia.
UWAGA! Prosimy o podanie nazwy waluty.
Przedmiot zamówienia (nazwa kategorii wydatku)

Cena netto
(zł)

VAT
(zł)

Cena
brutto
(zł)

Specjalistyczna usługa badawcza, związana z wykonaniem
badań dotyczących doboru zaworów zapewniające
wymagany przepływ cieczy smarującej w urządzenia do
smarowania i chłodzenia narzędzi kuźniczych oraz
optymalizacja układu pneumatycznego urządzenia.
RAZEM

Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie niezbędne czynności związane
z wykonaniem i przekazaniem wyników prac dokonanych w ramach
powyższej usługi, a także ich weryfikacją wraz z Zamawiającym w celu
potwierdzenia uzyskania założonych przez Zamawiającego oczekiwanych
wyników.
2. Czas realizacji usługi zgodny z warunkami zapytania ofertowego.
3. Liczba zgłoszeń patentowych/przyznanych patentów dotyczących
4.

urządzeń

do

smarowania i chłodzenia narzędzi kuźniczych: ……. szt.
OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego z dnia 25.03.2019
r. i uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami
postępowania.
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5. OŚWIADCZAMY, że spełniamy wszystkie warunki odnośnie udziału w postępowaniu w

zakresie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, wiedzy i
doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia
niezbędnych do prawidłowej i terminowej realizacji przedmiotu zamówienia.

6. OŚWIADCZAMY, że nie jesteśmy podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo

lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między podmiotem REBBMANN Dworzak Łukasz
lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu firmy REBBMANN Dworzak Łukasz
lub osobami wykonującymi w imieniu firmy REBBMANN Dworzak Łukasz 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,
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.
7. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z powyższą specyfikacją

cenową.
8. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie wskazanym przez

Zamawiającego w zapytaniu ofertowym oraz przedstawienia na każde żądanie
Zamawiającego dokumentów i informacji potwierdzających zdolność prawidłowego
wykonania przedmiotu zamówienia.
9. Warunki płatności: zgodnie z umową z Zamawiającym.
10. Oferta ważna do: ………………………….
11. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty są:

a) …..………………………………………………………………………………………………

……………………………………
/Podpis i pieczęć oferenta/
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