Formularz ofertowy
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Dane Zamawiającego

„REWOP” PORĘBA WOJCIECH
Wola Ducka ul. Mostów 12 , 05-408 Glinianka
REGON: 490071670
NIP: 7340007789
Tel. / fax: +48 0-22 789-96-34
Tel.: +48 0-22 795-16-60
e-mail: rewop@rewop.pl
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Dane Wykonawcy

Nazwa: …………………………………………………………………………………………..……..
……………………..……………………………………………………………………………
Adres: ………………………………………..
………………………………………..
Telefon: ………………………………………..
NIP:

………………..

REGON: ……………………….…..

Dane osoby z jednostki naukowej do kontaktu:
Imię i Nazwisko: ………………………………………..
Adres e-mail: ………………………………………..
Telefon: ………………………………………..
Typ podmiotu (zaznacz właściwe):
 podstawowa jednostka organizacyjna uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni
 jednostka naukowa Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia
2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2016 r., poz. 572);
 instytut badawczy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach
badawczych (Dz.U. z 2016 r., poz. 371)

 międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych przepisów,
działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 Polska Akademia Umiejętności
 inne jednostki organizacyjne, niewymienione powyżej będące organizacjami
prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83
rozporządzenia KE nr 651/2014;
Kategoria naukowa (zaznacz właściwe):
 przyznana kategoria naukowa A+
 przyznana kategoria naukowa A
 przyznana kategoria naukowa B
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Przedmiot oferty

Przedmiotem oferty jest wykonanie usługi badań związanych z opracowaniem i wdrożeniem
technologii przetwórstwa wtryskowego ekspandowanych elastomerów na bazie blokowych
kauczuków termoplastycznych butadien – styren - butadien w projekcie pt.: „Opracowanie i
wdrożenie technologii wytwarzania lekkich spodów z ekspandowanych elastomerów na bazie
blokowych kauczuków termoplastycznych butadien – styren - butadien z otokami z tworzyw
sztucznych i skór naturalnych.”
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

4.1. Opis prac badawczych, które umożliwią opracować technologię będącą przedmiotem
ofert
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….
4.2. Opis parametrów funkcjonalnych /użytkowych produktów otrzymanych w wyniku
zastosowania technologii
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….
4.3. Wytyczne do wymagań środowiska produkcyjnego niezbędnego do wdrożenia
technologii
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….
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Warunki cenowe

Przedmiot oferty (zadania/etapy)

Cena
netto
(PLN)

Cena brutto
(PLN)

Razem
Wartość netto: …………………….. PLN (słownie: ……………………………… ………………..
………………………………….…), w tym:
Wartość netto materiałów niezbędnych do badań: …………………….. PLN (słownie:
………………………………………………..………),
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Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia …… miesięcy od dnia podpisania umowy o dofinansowanie
projektu.
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Oświadczenia Wykonawcy

Oświadczenie o kompletności oferty i posiadaniu wszystkich informacji
Będąc upoważnionym do reprezentacji Wykonawcy i złożenia niniejszej oferty oświadczam,
że:
a. zapoznałem się z zapisami zapytania ofertowego i nie zgłaszam do nich zastrzeżeń,
b. uzyskałem wszystkie informacje niezbędne do złożenia niniejszej oferty,
c. oferta niniejsza jest kompletna i uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia,
Okres związania z ofertą wynosi 6 miesięcy licząc od dnia wyznaczonego przez
Zamawiającego jako termin złożenia oferty.
7

Załączniki do oferty

1 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (załącznik nr 2)
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Data i podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty

Data:
Imię i nazwisko (czytelnie)
Podpis (czytelny)

