
 

Załącznik nr 1 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa Wykonawcy 

 

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

Adres siedziby 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

nr telefonu/nr faxu 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NIP, REGON 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: 

Zakup Komory do badania odporności na światło i przyśpieszonych badań starzeniowych 

 

oferuję/emy realizację wykonania przedmiotu dostawy określonego w niniejszym zapytaniu 

ofertowym na warunkach i zasadach w nim określonych. 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Oświadczenia 

a) Warunki wykluczenia z postepowania 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PRZESŁANEK DO WYKLUCZENIA Z 

POSTĘPOWANIA 

 

W imieniu wykonawcy oświadczam, iż pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą 

…………………………………………………………………(nazwa wykonawcy) nie istnieją powiązania kapitałowe lub 

osobowe. 

Z postępowania Zamawiający wykluczy podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z 

Zamawiającym.  

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem 

lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami 

wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z 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. 

 

 

 

 

 

 

 

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

Miejscowość, data                                              podpis osoby/osób 

                                                                                                                 uprawnionych do reprezentowania 

                                                                                                          Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Specyfikacja techniczna 
 

 
Parametry techniczne dla oferowanych urządzeń  

Nazwa Wymagania  

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia o 
następujących parametrach, zgodnie z  poniższym 
opisem: 

TAK/NIE (Uwaga! Należy wypełnić każde pole) 

1. Zakup Komory do badania odporności na światło i przyśpieszonych badań starzeniowych 

Zakup Komory do badania odporności na światło i przyśpieszonych badań starzeniowych 
musi się składać z: 

 

Urządzenie do badań starzeniowych tekstyliów 

spełniające wszystkie normy w przemyśle 

włókienniczym dla tkanin i dzianin użytkowanych 

wewnątrz pomieszczeń . 

 

 

 

 

3. Kryteria wyboru ofert 

 

a) Cena przedmiotu zamówienia 

Opis Wartość (proszę wpisać) Słownie(proszę wpisać) 

Cena netto przedmiotu 

zamówienia 

  

Cena brutto przedmiotu 

zamówienia 

  

Podatek VAT przedmiotu 

zamówienia 

  

 

 

 

 

 

 

 



4. Pozostałe informacje 

 

Gwarancja 

 

Opis Okres gwarancji w miesiącach (proszę 
uzupełnić) 

Okres gwarancji  

 

Opis Uwaga! Należy uzupełnić 

Termin ważności oferty (w dniach)  

Planowany termin dostawy i uruchomienia 

(realizacji umowy) od dnia potwierdzenia 

zamówienia 

 

 

Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę/simy do niego 

zastrzeżeń oraz przyjmuję/emy warunki w niej zawarte. 

W przypadku wyboru naszej oferty, jako najkorzystniejszej zobowiązuję/emy się do zawarcia pisemnej 

umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

Oświadczamy, że zaoferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania 

zamawiającego. 

 

 

 

 

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

miejscowość, data      podpis osoby/osób 

                                                                                           uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 

 


