
Załącznik nr 1  

Formularz ofertowy 
 

   
Miejscowość  data 

 
 

Oferta dla ………………………………………………… 
 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr …..………. z dnia ……………….. dotyczące 

”……………………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………………………..” 

składam niniejszą ofertę na wykonanie w/w zamówienia, zgodnego z opisem 

przedmiotu zamówienia przedstawionym na zapytaniu ofertowym nr …………………  . 

 

I. Nazwa i dane adresowe wykonawcy 
 

Nazwa: ………………………………………………….……........................................... 

……………………………………………………………………………………….. 

Adres: ………………………………………………….……………………………………. 

NIP:    …..……………………………….. 

 

Jednostka naukowo-badawcza typu: uczelnia publiczna /państwowy instytut badawczy / 

instytut PAN / nie dotyczy. (niepotrzebne skreślić) 

Inna jednostka naukowa będąca organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą 

wiedzę, zgodna z art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 

czerwca 2014 r.: ……………………………………………………………………………….. / 

nie dotyczy (niepotrzebne skreślić) 

 
 

II. Warunki cenowe oferty  
 

Cena netto w PLN zadania 1: ………………………………………………….. PLN 

Cena brutto w PLN zadania 1: …………………………………………………. PLN 
 

Cena netto w PLN zadania 2: ………………………………………………….. PLN 

Cena brutto w PLN zadania 2: …………………………………………………. PLN 
 

Cena netto w PLN zadania 3: ………………………………………………….. PLN 

Cena brutto w PLN zadania 3: …………………………………………………. PLN 
 

Cena netto w PLN zadania 4: ………………………………………………….. PLN 

Cena brutto w PLN zadania 4: …………………………………………………. PLN 
 



 

Sumaryczna cena netto w PLN zamówienia: ............................................. PLN 
 

Sumaryczna cena brutto w PLN zamówienia:……..………………………… PLN 
 
 

III. Doświadczenie Wykonawcy 
 
 

a) Lista zrealizowanych projektów w zakresie opracowania i badań maszyn rolniczych -  
min. 3 projekty  

 

Lp. Tytuł i nr projektu 

1.  
 
 

2.  
 
 

3.  
 
 

4.  
 
 

…  

 

b) Wykaz co najmniej 3 publikacji naukowych z zakresu opracowania i badań maszyn 
rolniczych w ciągu ostatnich 3 lat 
 

Lp. Autorzy / tytuł publikacji Tytuł i nr czasopisma 

1. 
 
 
 

 

2. 
 
 
 

 

3. 
 
 
 

 

4.  
 
 
 

 

… 
 
 
 

 

 
 



 

V. Oświadczenia Wykonawcy 
 

Ja (my) niżej podpisany (i) oświadczam (y), że: 
 

1) Wykonawca oświadcza, że otrzymał co najmniej ocenę B z oceny jakości 
działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o których 
mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 
finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620) – przez jednostkę naukową typu: 
uczelnia publiczna, państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inna jednostkę 
naukową będącą organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o 
której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 
czerwca 2014 r. 

2) Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone 
w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.  

3) Wykonawca oświadcza, że  
- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
- posada niezbędna wiedzę dotyczącą przedmiotu zamówienia oraz odpowiedni 

potencjał techniczny i zasoby ludzkie niezbędne do terminowej realizacji 
zamówienia, 

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia we wskazanych terminach. 

 
4) Wykonawca podpisze umowę warunkową po dokonaniu wyboru oferenta w wyniku 

przeprowadzonej procedury ofertowej.  
Warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym wykonawcą będzie podpisanie przez 
Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.3.2 „Bony 
na innowacje dla MŚP". 
5) Oświadczam, iż Wykonawca jest / Wykonawca nie jest (skreślić niepotrzebne) 

powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe 
lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub 
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub 
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych 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 5% akcji; 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,   

pełnomocnika; 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 
linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli; 

e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że 
może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

 
 
 
 
 
 

 

(podpis i pieczęć wystawcy oferty) 
 


