
 

 

 

     Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego  

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 

 

Wykonawca:  

Adres siedziby Wykonawcy oraz adres do korespondencji:  

NIP:  

REGON:  

KRS (jeżeli dotyczy):  

Imię i nazwisko osoby do kontaktu:  

Nr telefonu:  

Adres e-mail:  

 

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe, które dotyczy zrealizowania usługi badawczo-rozwojowej polegającej 

na opracowaniu nowej konstrukcji zespołu turbiny wiatrowej znajdującej się w osi pionowego kanału przez 

który przepływa czynnik do części eżektora, będąca poziomym fragmentem stożka o odpowiednich wymia-

rach geometrycznych wyznaczonych na podstawie badań przepływowych, oświadczamy, że składając ofertę 

oferujemy wykonanie przedmiotu Zapytania na następujących warunkach:  

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu Zapytania ofertowego za całkowitą cenę netto ………… (słownie: 

……………………….) zł, cenę brutto ………………… (słownie: ……………………….) zł, zgodnie z poniższą kalkulacją: 

Przedmiot Zapytania Wartość netto (zł)  Podatek VAT %  Wartość brutto (zł)  

Usługa badawczo-rozwojowa    

SUMA    

 

2. Oświadczamy, że przedmiot Zapytania - usługę badawczo-rozwojową - zrealizujemy zgodnie z wymaga-
nym terminem, tj. maksymalnie do 15.04.2023 r. 

3. Oświadczamy, że jesteśmy podmiotem uprawnionym do złożenia oferty, tj. spełniamy warunki okre-
ślone w §2 ust. 9 Regulaminu uczestnictwa w projekcie grantowym, zgodnie z wymogiem określonym w 
pkt. 5.1 Zapytania ofertowego. 

 



 

 

 

4. Oświadczamy, że określona w pkt. 1 cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją usługi, w tym 
ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z jego realizacją.  
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Zapytania nie będą podstawą 
do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w pkt. 1.  

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego i wszystkimi załącznikami i nie  
wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty i 
wykonania zamówienia. 

6. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty, przystąpimy do zawarcia umowy na wykonanie 
przedmiotu Zapytania, na określonych przez Grantobiorcę warunkach, w miejscu i terminie  
wyznaczonym przez Grantobiorcę. 

7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres wskazany w Zapytaniu  
ofertowym, tj. 30 dni licząc od terminu składania ofert.   

8. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO  
tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swo-
bodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochro-
nie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 
bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 
niniejszym postępowaniu.  

9. Oświadczamy, iż mamy świadomość odpowiedzialności karnej z tytułu składania fałszywych oświadczeń 
w celu uzyskania zamówienia, wynikającej z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny 
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 - jednolity tekst z późniejszymi zmianami). 

 

 

 

…………………………………..     …………………………………………………………  

Miejscowość i data  (czytelny podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do repre-

zentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właści-

wym upoważnieniu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


