
                                                                                                                                                              załącznik nr 1  
 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 
 

 
 

 
Nazwa  Wykonawcy 

 

Adres  
 

Telefon  
 

Faks:  
 

NIP:  
 

REGON:  
 

Nazwa banku i nr konta 
bankowego 

 

Osoba/by  upoważniona do 
kontaktów z Zamawiającym w 
sprawie projektu,  
(imię i nazwisko, nr telefonu, oraz  e-mail 
osoby do której będą wysyłane wszystkie 

informacje. ) 

 
 
 
 
 
 

 
 

Wzór podpisu i parafy osoby/osób podpisującej ofertę 
(Wykonawcy lub uprawnionego do reprezentacji Wykonawcy) 

 

Czytelnie imię i nazwisko 
 
 
 

Podpis  Parafa  

 
W przypadku wyboru naszej oferty umowa  z naszej strony zostanie podpisana przez: 
 

…………………………………………………….. 
 (imię i nazwisko) 

 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego prowadzonego zgodnie z zasadami konkurencyjności 

dla projektu pt. „Opracowanie w celu wdrożenia na rynek na terenie RP, nowej na skalę 

światową szczepionki zapobiegającej zakażeniom broilerów kur bakteriami Campylobacter 

jejuni, jako głównego źródła zachorowalności ludzi na Kampylobakteriozy”  w ramach 

Działania 1.1.1 na udostępnienie zasobów technicznych i osobowych na wykonanie 

powierzonego zadania. 



 

1. Oferujemy realizację przedmiotowego zamówienia za łączną kwotę: 

 

Cena netto: Cena brutto: 

 
 
 

 
  
 
 

Brutto słownie: 

 
  

 

2. Oferujemy …….. dniowy pobyt z zakwaterowaniem zasobów kadrowych delegowanych 
przez  Zamawiającego. 

 
 Składając niniejszą ofertę jako Wykonawca, oświadczamy, że: 
 
1)   ceny jednostkowe netto nie ulegną zmianie podczas realizacji przedmiotu zadania, 

2)   uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia oferty oraz wykonania  

       zadania,   

3)   akceptujemy wszystkie postanowienia zawarte w Zapytaniu Ofertowym  

4)   podane w ofercie ceny zawierają wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji  

       przedmiotu zamówienia,  

5)   uważamy się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni, bieg terminu związania ofertą  

       rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert ,  

6)   zobowiązujemy się do zawarcia umowy o treści zgodnej z załączonym wzorem umowy –   

       Załącznik 6  w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego, 

7)   w przypadku wyboru naszej oferty osobą upoważnioną do podpisania umowy jest: 

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

8)  osobami upoważnionymi do kontaktów z Zamawiającym w sprawie realizacji zadań są: 

a)   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

b)   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

9)  Wszystkie osoby biorące udział w realizacji zadania zobowiązują się do podpisania Umowy   

      Poufności – wzór Załącznik 3 

 

  Załączniki do oferty, stanowiące jej integralną część: 

- kopia aktualnego zezwolenia/certyfikatu na prowadzenie zwierzętarni do prowadzenia badań na 
   zwierzętach, potwierdzoną za zgodność z oryginałem z etapu 1 
- Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej – załącznik 2 
- podpisana Umowa Poufności – załącznik 3 z etapu 1 
- Oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy i środków do wykonania zadania-  załącznik 5 
- Zaakceptowany wzór umowy- załącznik 6  

 

……………, dn……………..                                …………………………………………………………………….. 
                                                                                 (podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentacji Firmy) 

 


