Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 21.12.2015 r.

………………………………………..
Miejscowość, data
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
Nazwa, adres Oferenta

Eco Life System Sp. z o.o.
Ul. Królewiecka 5 lok. 3
11-700 Mrągowo
Dane zamawiającego

OFERTA
na wykonanie usługi naukowo-badawcze w związku z planowaną realizacją
projektu
pn.: „KOBIOMIK - Kompleksowa bioremediacja mikrobiologiczna - innowacyjna technologia w
poprawie jakości wód powierzchniowych”
przez Eco Life System Sp. z o.o.
Nazwa Wykonawcy ..........................................................................................................................
Siedziba Wykonawcy:
kod, miejscowość, :…........................................................................................................................
województwo, powiat ........................................................................................................................
ulica, nr domu, nr lokalu:....................................................................................................................
REGON....................................................................................NIP.....................................................
Tel............................................................................. FAX.................................................................

str. 1

1. W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe z dnia 21.12.2015r. firmy Eco Life System Sp. z o.o.
składamy ofertę na wykonanie następujących prac badawczych:
Rodzaj prac badawczych

Cena netto
(PLN)

Cena brutto
(PLN)

Termin
wykonania

a) Ocena podatności i potencjału jeziora
na zabiegi kompleksowej bioremediacji
mikrobiologicznej
b) Monitoring jakości wody i osadów
dennych w trakcie i po zakończeniu
procesu kompleksowej bioremediacji
mikrobiologicznej
Łącznie

1. Oświadczam, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie konieczne do
wykonania Zamówienia. W okresie od …………… do …………….. zostały przez nas
zrealizowane następujące prace badawcze, w zakresie zbliżonym do przedmiotu oferty
(należy zamieścić wykaz projektów o charakterze naukowo badawczym realizowanych aktualnie oraz
wykonanych w okresie ostatnich 3 lat).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Oświadczam, że dysponujemy odpowiednim zapleczem technicznym do wykonania
prac badawczych tj.: (należy zamieścić wykaz posiadanego zaplecza technicznego i aparatury)
.....………………………………………………..………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Oświadczam, że osobami zaangażowanymi w wykonanie pac badawczych będą:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….....………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Opis najważniejszych osiągnięć naukowych oraz/ lub z zakresu wdrożeń o charakterze
zbliżonym do przedmiotu oferty:
• opracowane nowe technologie, innowacyjne produkty:
• wdrożenia do produkcji:
• opracowane patenty, wzory przemysłowe/użytkowe:
• sprzedaż patentu lub licencji, inne:
-
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5. Oświadczam, że zaoferowana przez nas cena realizacji poszczególnych prac badawczych
określonych w pkt. 1 zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia określonym w Zapytaniu i jego załącznikach.
6. Całkowita wartość wykonania zakresu prac badawczych wymienionych w pkt. 1 wynosi
……………………………………
(wartość
netto)
…………………………..
PLN
(wartość
brutto)……………………PLN
7. Oświadczam, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez 90 dni.
8. Oświadczam, że pod groźbą odpowiedzialności karnej i wykluczenia z procedury
wyłonienia podwykonawcy prac badawczych za złożenie nieprawdziwych informacji,
mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania oświadczam, że załączone do oferty
dokumenty są prawdziwe i opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia ofert.
9. Osobą/osobami uprawnionymi do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialnymi za
wykonanie zobowiązań umowy jest/są*:
.............................................................................................................................................
tel. kontaktowy/faks ...............................................................................................................................
e-mail: .....................................................................................................................................................
* Niepotrzebne skreślić
OŚWIADCZENIA OFERENTA:
1. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
2. Nie jestem podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumiane są wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane 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 co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić
uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności
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;

……………………………………………
Podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do reprezentacji Oferenta
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