Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
………………………………
(miejscowość i data)

Oferta
Dane Wykonawcy:
Nazwa podmiotu / Imię i nazwisko: ……………………………………………..……………….…………
…………………………….............................…………………......................………………..........
Adres : …………………………….............................……….....................…………………………
Tel.: ……………………………............................……………......................…………………......
Adres e – mail : ……………........................………………….....................………………………
W odpowiedzi na ogłoszone przez MEGARON Spółka Akcyjna zapytanie ofertowe z dnia 21.06.2017 r.
- dot. wyboru Usługodawcy odpowiedzialnego za przeprowadzenie badań laboratoryjnych oraz
udzielenie doradztwa naukowego
- związane z realizacją projektu „Opracowanie technologii ponownego wykorzystania materiałów
odpadowych w produkcji lekkich materiałów wykończeniowych w MEGARON S.A.”
przedstawiam poniższą ofertę:
w zł
Cena ofertowa netto (bez VAT) na umowie o współpracy zawieranej
z wykonawcą będącym przedsiębiorcą / uczelnią publiczną,
państwowym instytutem badawczym, instytutem PAN lub inną
jednostką naukową będącą organizacją prowadzącą badania i
upowszechniającą wiedzę
lub
wysokość wynagrodzenia brutto według umowy zlecenia i/lub
umowy o dzieło zawierana z wykonawcą jako osobą fizyczną.
W obu przypadkach cena dotycząca całego okresu realizacji
przedmiotowego zlecenia.
Informacja do kryteriów punktowanych:
1. Oświadczam, że liczba zrealizowanych przez Oferenta projektów badawczych i/lub publikacji
naukowych i/lub usług dotyczących chemii polimerów w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, to:
………….……..
Ponadto oświadczam, że:
1.

Zapoznałem/am się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń
oraz zdobyłem/am konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.

2.
3.
4.
5.

Podana w ofercie cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i jest stała
w całym okresie obowiązywania Umowy.
Uważam się za związanego/ą ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych licząc od dnia upływu
terminu składania ofert.
W przypadku wyboru przez Zamawiającego niniejszej oferty zobowiązuję się do podpisania
umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu wskazane w zapytaniu ofertowym, w tym:
• braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym
• konieczności znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i
zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia
• konieczności dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
prawidłowego wykonania zamówienia w wymaganym terminie, w tym:
§

dysponowania urządzeniami niezbędnymi do przeprowadzania badań, w tym co najmniej
wszystkie niżej wymienione (lub o parametrach pozwalających na uzyskanie wyników nie
mniej precyzyjnych, niż przy wykorzystaniu poniższych urządzeń):
•
•
•

Zestaw do chromatografii żelowej złożony z chromatografu żelowego oraz systemu
poczwórnej detekcji
Urządzenia do wykonania spektrometrii FT-IR, chromatografii GC-MS oraz
fluorescencji spektrometrii rentgenowskiej (XRF)
Analizator adsorpcji azotu.

• konieczności posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, w tym:
§ posiadania doświadczenia w zrealizowaniu co najmniej 10 projektów badawczych i/lub
publikacji naukowych i/lub usług dotyczących chemii polimerów, w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert
§ posiadania stopnia naukowego profesora przez co najmniej jedną z osób
odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu zamówienia od strony Oferenta
§ posiadania statusu uczelni publicznej, państwowego instytutu badawczego, instytutu PAN
lub innej jednostki naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i
upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji nr
651/2014, która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej
jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30
kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki i otrzymała co najmniej ocenę B.
6.

Do niniejszej oferty załączam dokumenty, których prawdziwość potwierdzam*:
a) ……………
b) ……………
c) ……………
d) ……………
* jeśli brak załączników – proszę zostawić puste
………………………………
(czytelny podpis
Oferenta)
………………………………
(pieczęć firmowa jeśli dotyczy)

