Załącznik nr 1 „Formularz oferty”
W odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2018 dotyczące wyboru podwykonawcy na
przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych niezbędnych do przygotowania i dostawy szybkiego
testu paskowego do detekcji patogenów związanych z mastitis w próbach mleka. Prace B+R są
niezbędne do realizacji projektu, o którego dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania
przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 ubiega się Zamawiający.

Dane oferenta:
Nazwa:
Adres:
NIP:
NR KRS/CEIDG:
Dane osoby kontaktowej:
Imię i nazwisko:
Adres e-mail:
Nr telefonu:
Przedmiot oferty

Deklarowany czas realizacji przedmiotu oferty
Charakterystyka oferenta
Proszę uzasadnić, iż oferent posiada wiedzę i
wieloletnie (min. 5 lat) doświadczenie w zakresie
tematyki opisanej w przedmiocie zamówienia a
w szczególności, a w szczególności w
opracowywaniu testów immunologicznych w
technice przepływu poziomego w branży
weterynaryjnej
Proszę uzasadnić, iż oferent posiada odpowiedni
zespół badawczy zapewniający wykonanie

przedmiotu Zapytania Ofertowego, w zakresie
prac badawczo-rozwojowych dotyczących
przedmiotu zamówienia, składający się z co
najmniej 2 osób z tytułem profesora lub doktora.
Proszę uzasadnić, iż oferent posiada potencjał
techniczny umożliwiający realizację zakresu
usługi badawczej opisanej w przedmiocie
zamówienia, w szczególności: swobodny dostęp
do źródeł literaturowych oraz baz danych i
patentów obejmujących tematykę zakresu usługi
badawczej, oraz laboratoria specjalistyczne.
Oświadczenia oferenta
Oferent oświadcza, iż nie jest powiązany
z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się
wzajemne powiązania między Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w mieniu zamawiającego 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.
Cena i czas usługi
Cena netto usługi (PLN)
Czas wykonania usługi

Data i podpis osoby upoważnionej w imieniu
oferenta:
*Niepotrzebne należy skreślić.

TAK/NIE*

