Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 01/10/2019/ANALIZA
Nr sprawy: 01/10/2019/ANALIZA

OFERTA
Bioelektrownie Świętokrzyskie MK- Stoki Duże Sp. z o.o.
ul. Tartaczna 12
40-749 Katowice
NIP 954 274 95 61
www.biosida.pl
mail: monika.cora@biosida.pl
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
z dnia 09.10.2019 r. realizowane w ramach projektu badawczego, na którego dofinansowanie
Zamawiający otrzymał w ramach Programu BIOSTRATEG 1/270745/2/NCBR/2015 realizowanego w
ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” Biostrateg pt. „Potencjał paszowy,
energetyczny i ekonomiczny upraw ślazowca pensylwańskiego na glebach lekkich, odłogowanych i
rekultywowanych (akronim SIDA)”.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług fazy przedwdrożeniowej projektu polegająca na
opracowaniu dokumentacji przygotowania wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności
gospodarczej (komercjalizacji).
Powyższe opracowania stanowią część projektu badawczo-rozwojowego Zamawiającego, którego celem
jest określenie potencjału paszowego, energetycznego i ekonomicznego upraw ślazowca pensylwańskiego
na glebach lekkich, odłogowanych i rekultywowanych (akronim SIDA).
WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Wykonawca:
Adres siedziby:
NIP:
Imię i nazwisko osoby do kontaktu:
Nr telefonu:
Adres e-mail:

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 01/10/2019/ANALIZA na realizację usługi dot. fazy
przedwdrożeniowej projektu polegającej na opracowaniu dokumentacji przygotowania wyników fazy
badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej (komercjalizacji) , składamy poniższą ofertę:
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1.

Oferuję/Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za wynagrodzeniem w kwocie:
a) .………………….…... netto ……………/ słownie: ………………….……………..………..
(kwota)

Cena brutto przedmiotu
zamówienia:

(waluta)

b) wysokość podatku VAT ………………../ stawka VAT ……………………..
c) ………………..….... brutto …………./ słownie: ……………………………………..…..
(kwota)

2.
3.

4.

5.

(waluta)

Przedmiotu zamówienia wykonamy w maksymalnym terminie ___ miesięcy od daty otrzymania
pisemnego zlecenia na realizację przedmiotu zamówienia.
Oświadczam/Oświadczamy, że określone w pkt. 1 wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty
związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania
wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz
brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie będzie podstawą do żądania zmiany
wynagrodzenia określonego w pkt. 1.
Oświadczam/Oświadczamy, że uważam/uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas
wskazany w Zapytaniu ofertowym nr 01/10/2019/ANALIZA , tj. 60 dni licząc od terminu składania
ofert.
Zapoznałem/ Zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego nr 01/10/2019/ANALIZA i
wszystkimi załącznikami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskałem/uzyskaliśmy wszelkie
konieczne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

…………………………………………..
Miejsce i data

…….…………….………….………………………………………………..
(podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach
rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 01/10/2019/ANALIZA
Nr sprawy: 01/10/2019/ANALIZA

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOT. BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM
Oświadczam/Oświadczamy, iż nie jestem/jesteśmy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającym czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a)
b)
c)
d)

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
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.

…………………………………………..
Miejsce i data

…….…………….………….………………………………………………..
(podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach
rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 01/10/2019/ANALIZA
Nr sprawy: 01/10/2019/ANALIZA

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOT. WARUNKÓW UDZIALU W POSTĘPOWANIU
Oświadczam/ Oświadczamy, że ……………………. (nazwa firmy Wykonawcy) spełnia warunki udziału
w postępowaniu dotyczące dysponowania odpowiednim doświadczeniem, zasobami ludzkimi zdolnymi
do wykonania przedmiotu zamówienia oraz posiadania odpowiednich zasobów technicznych niezbędnych
do wykonania zleconych szczegółowo zdefiniowanych przez Zamawiającego w pkt „Opis przedmiotu
zamówienia” Zapytania ofertowego nr 01/10/2019/ANALIZA .

…………………………………………..
Miejsce i data

…….…………….………….………………………………………………..
(podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach
rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)
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