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Załącznik nr 1 Formularz oferty 

(miejscowość i data) 

 
Dane zamawiającego: 

SARR Sp. z o.o.  
Bolechowo – Osiedle, 

ul. Obornicka 1 
62-005 Owińska, 

NIP: 777-316-18-03, 
REGON: 301439734 

 
 

FORMULARZ OFERTY 

Dane oferenta: 
Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………......... 
  ………………………………………………………………………………… 
Adres:  ……………………………………………………………………………….. 
  ……………………………………………………………………………….. 
Nr telefonu: ….……………………………………………………………………………….. 
Nr faksu: ………………………………………………………………………………………….. 
REGON: …………………………………………………………………………………………….  
Numer NIP: ……………………………………………………………………………………   
Adres e-mail: ………………………………………………………………………………….  
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania 
ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Regulaminie konkursu Poddziałania PO IR 
1.1.1  „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, (Konkurs 
3/1.1.1/2017) oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.   

ja niżej podpisany: 

1. SKŁADAM OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym  
i oświadczam, że wykonam go na warunkach w nim określonych.  

2. OFERUJĘ realizację całego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za 
łączną CENĘ BRUTTO ...................................................................... zł (słownie: 
............................................................... złotych).  
Szczegółowa kalkulacja została przedstawiona w poniższej tabeli: 

Nazwa usługi Cena netto VAT Cena brutto 
Prace badawcze (suma A-H): ………………. ………………. ………………. 

A) Opracowanie składu 
jakościowego i ilościowego 
układów rozpuszczalnikowych do 

………………. ………………. ………………. 
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spienionego polistyrenu. 
B) Określenie szybkości 

rozpuszczania, zdolności do 
żelowania oraz lepkości 
roztworów polistyrenu w 
zależności od rodzaju 
rozpuszczalników oraz stężenia 
polistyrenu w roztworze. 

………………. ………………. ………………. 

C) Określenie efektywności odzysku 
rozpuszczalników w zależności od 
ich rodzaju. 

………………. ………………. ………………. 

D) Opracowanie metod łączenia 
wełny mineralnej oraz 
polistyrenu, określenie 
optymalnych ilości włókna i 
polimeru w kompozycie oraz 
scharakteryzowanie 
podstawowych właściwości 
fizykochemicznych i 
przerobowych w opracowanych 
kompozytach.   

………………. ………………. ………………. 

E) Opracowanie metod 
przetwarzania otrzymanych 
kompozytów, ze szczególnym 
uwzględnieniem sposobów 
umożliwiających uzyskanie 
materiałów o obniżonej gęstości 
(spienionych). 

………………. ………………. ………………. 

F) Ocena opracowanych rozwiązań 
pod kątem możliwości 
wykorzystania w działalności 
produkcyjnej oraz możliwości 
uzyskania ochrony (badania 
czystości i zdolności patentowej). 

………………. ………………. ………………. 

 

3. OFERUJĘ realizację całego przedmiotu zamówienia w czasie: 

Czas realizacji zadania (w miesiącach):…………………………………………………………… 

Czas realizacji zadania słownie (w miesiącach):………………………………………………………………………………… 

4. OŚWIADCZAM, że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz 
przyjmuję warunki w nim zawarte i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia 
umowy zgodnej z niniejszą ofertą, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

5. UWAŻAM SIEBIE za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany w zapytaniu ofertowym, tj. 
przez okres 120 dni od upływu terminu składania ofert. 
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6. OŚWIADCZAM, że niniejsza oferta jest jawna, za wyjątkiem informacji zawartych na stronach 
.........., które stanowią tajemnicę w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnodostępne. 

7. Umowa zostaje zawarta w wyniku przyjęcia oferty przez Zamawiającego. Umowa zostaje zawarta 
pod warunkiem zawieszającym uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania niniejszego projektu 
na podstawie stosownej umowy. 

8. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do: 

Imię i nazwisko .......................................... 

Adres: .................................................... 

Telefon: ................................................... 

Fax: ....................................................... 

Adres e-mail: ..............................................  

 

9. OFERTĘ niniejszą składam na ________________ kolejno ponumerowanych stronach, oraz 
dołączam do niej następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) .................................................................................................... 

2)..................................................................................................... 

3)..................................................................................................... 

 

 
(pieczęć i podpis Oferenta) 
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Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi  

 

 

(miejscowość i data) 

 

(nazwa i adres Oferenta) 

 
Oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami współpracującymi 

 
 
Oświadczam, iż podmiot składający ofertę nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między wnioskodawcą lub 
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu wnioskodawcy lub osobami wykonującymi 
w imieniu wnioskodawcy 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 udziałów lub co najmniej 10% akcji, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, 
co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w 
stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  
 
Pomiędzy Zamawiającym a Oferentem nie istnieją wymienione powyżej powiązania. 
 
 

 

, dnia ______ 2017 roku 

(pieczęć i podpis Oferenta) 
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Załącznik nr 3 Oświadczenie o zdolności do wykonania zamówienia 

 

 

(miejscowość i data) 

 

(nazwa i adres Oferenta) 

 
Oświadczenie o zdolności do wykonania zamówienia 

 
 
Oświadczam, że posiadam odpowiednie uprawnienia, doświadczenie i kompetencje oraz dysponuję 
personelem zdolnym do wykonania przedmiotu zamówienia. 
 
 

 

, dnia ______ 2017 roku 

(pieczęć i podpis Oferenta) 

 

 

 


