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ZAŁĄCZNIK NR 1 - Formularz ofertowy 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Oferta stanowi odpowiedź na zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu aparatury w ramach projektu 

„Innowacyjne preparaty pielęgnacyjne dla mężczyzn oparte o aktywne peptydy” w ramach działania 

1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw” Poddziałania 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe 

realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

1. Dane oferenta: 

Nazwa  

Adres siedziby  

Dane rejestrowe 

spółki/podmiotu 
 

Osoba uprawniona 

do kontaktowania 

się z Zamawiającym 

imię  

i nazwisko 
 

telefon  

adres e-mail  

 

2. Ofertę cenową leasingu stanowi zał. 1a specyfikacja cenowa. 

3. Czas dostawy aparatury do miejsca wskazanego w punkcie III zapytania ofertowego: 

…………………. 

4. Oświadczam, że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 

5. Oferta jest ważna do dnia 07.08.2022 r do godziny 23:59 CET 

6. Informacja o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu: 

Oświadczam, że Oferent nie znajduje się w stanie likwidacji lub upadłości. 

7. Oświadczenie Oferenta dotyczące braku powiązań: 

Oświadczam o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Przez 

powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne 
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powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań  

w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 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.   

8. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku poświadczenia przeze mnie nieprawdy, oferta 

zostanie odrzucona. 

9. Załączniki do oferty: 

 

a) Specyfikacja cenowa 

b) Dokument rejestrowy oferenta 

c) Upoważnienie do podpisania oferty (jeśli dotyczy) 

 

 

…………………………………. ……………………………………… 

           Miejsce i data       Podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
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