
Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTOWY 

..............................  dnia …………….  2017 r.  

Dotyczy: Zapytanie ofertowe nr 1/07/2017  

Zamawiający  
Nano-Tech Polska Sp. z o.o. i Spółka Komandytowa, ul. Grzybowska 16/22 lok.717, 00- 132 Warszawa  

Dane Oferenta 

Wykonawca: 

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………….……………………….……...………..  
Adres siedziby: ………………………………………………………………………………………………… 
NIP…………………………………………………………………….……………………………………….. 
Adres do korespondencji: ………………………………………………………..…………………………….  
Nr tel.:  .................................................................. e-mail: ................................................................................ 
  
Dane osoby z jednostki naukowej do kontaktu:  

Imię i Nazwisko: …............................................................................................................................................ 
Adres e-mail: …...............................................................................…............................................................... 
Nr tel.:   ……....................................................................................................................................................... 

Rodzaj jednostki naukowej (proszę o zaznaczenie właściwej):  

□    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;  
□    inna jednostka organizacyjna, niewymieniona powyżej będąca organizacją prowadzącą badania i  
      upowszechniającą wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia KE nr 651/2014;  

Kategoria naukowa (proszę o zaznaczenie właściwej):  

□    przyznana kategoria naukowa A+  
□    przyznana kategoria naukowa A  
□    przyznana kategoria naukowa B  

Pełna nazwa jednostki naukowej (tożsama z nazwą jednostki naukowej wskazaną w komunikacie o 
kategoriach przyznanych jednostkom naukowym – jeśli inna niż w danych Oferenta) 
…...............................................................................…................................................................................
…..................................................................................
….............................................................................................  



Przedmiot oferty  

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Wykonawcy prac badawczo-rozwojowych 
mających na celu realizację  usługi badawczej B+R związanej z  opracowaniem innowacyjnego 
produktu nanocząstek srebra, złota oraz miedzi, tworzonych w oparciu o technologię aXonnite, o 
ulepszonych parametrach bakteriobójczych, wobec typowej mikroflory występującej na błonach 
śluzowych. Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania usługi badawczej dotyczącej opracowania nowego 
produktu.  

Oferta  

Cena  

Cena brutto …................................. zł (słownie: ...............…................................................................. ) w tym 
VAT …................................. zł (słownie: ...............…..............................................…………… ) w tym koszt 
materiałów brutto ….................... zł (słownie: ...................................................................................) tym VAT 
…................................. zł (słownie: ...............…...........................................................................................… ).  

Harmonogram rzeczowo finansowy planowanej do wykonania usługi w rozbiciu na zadania: 

Szacunkowa wartość kosztów materiałów w poszczególnych Zadaniach (wartość materiałów nie jest 
wliczana do kosztu zlecenia, materiały zakupuje Zleceniodawca usługi): 

1. Zadanie 1 - ……………. 

2. Zadanie 2 - …………….. 

3. …………. 

Termin realizacji zamówienia  
Termin realizacji zamówienia ….…………..... miesięcy od dnia spełnienia warunku zawieszającego umowy. 
  
Oświadczenia Oferenta  
Będąc upoważnionym do reprezentacji Oferenta i złożenia niniejszej oferty oświadczam, że:  

a. Zapoznałam/em się z zapisami zapytania ofertowego i nie zgłaszam do nich zastrzeżeń. 

Zadanie badawcze:  

- opis niezbędnych prac 

- opis sposobu zaangażowania 
  użytkowników końcowych (jeśli 
  dotyczy) 

Wartość kosztu netto/brutto wraz ze sposobem kalkulacji i 
uzasadnieniem związku kosztu z pracami realizowanymi w 
projekcie: 

- koszty osobowe (stanowisko, wymiar czasu pracy, okres 
  zaangażowania, koszt jednostkowy) 
- koszt wykorzystania urządzeń (jeśli dotyczy) 

- koszty ogólne  

- narzut uczelni 

- całościowa wartość zadania.

Zadanie 1

Zadanie 2

Zadanie …



b. Uzyskałam/em wszystkie informacje niezbędne do złożenia niniejszej oferty.  
c. Spełniam wszystkie wymagania formalne określone w zapytaniu ofertowym.  
d. Oferta niniejsza jest kompletna i uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu  

                  zamówienia.  
e. Zobowiązuję się do zawarcia umowy warunkowej z Zamawiającym na wykonanie usług objętych 

przedmiotem zamówienia. Obowiązywanie umowy uzależnione jest od otrzymania informacji od 
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o przyznaniu dofinansowania Zamawiającemu. 

Okres związania z ofertą wynosi 6 miesięcy licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego jako 
termin złożenia oferty.   

Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty oraz pieczęcie Oferenta:  

…………………………………………………………. 
Imię i nazwisko (czytelnie)  

…...............................................................  
Podpis  


