Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/1.1/2019

FORMULARZ OFERTOWY
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 17.04.2019 r. dotyczące wykonania badań kompatybilności
elektromagnetycznej kontrolera UDK składamy ofertę na wykonanie prac zgodnie z zakresem opisanym w
zapytaniu ofertowym o następującej treści:
I.

WYKONAWCA
Nazwa

Adres

Wykonawca jest jednostka naukową, w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania
nauki) lub spółka celowa, o której mowa w art. 86a lub art. 86b ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym, co potwierdza ………………………………………………………
(proszę o powołanie się na odpowiednie przepisy prawa, akredytacje, obwieszczenia, komunikaty, decyzje itp.)
DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTU

II.

Imię i nazwisko
Adres
Telefon
Email
CENA ZA PRZEDMOT ZAMÓWIENIA

III.

Lp.

Pozycja

1.

Wykonanie badań kompatybilności
elektromagnetycznej kontrolera
UDK

Wartość netto

Wartość VAT

Wartość brutto

Jednocześnie oświadczamy, że:
1) zespół zaangażowany w realizację zamówienia posiadać będzie doświadczenie w zakresie wykonywania
badań kompatybilności elektromagnetycznej.
2) dysponujemy aparaturą umożliwiającą przeprowadzenie badań opisanych w przedmiocie zamówienia.
Załączniki:
1. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

…………………………………………..
(data i podpis osoby upoważnionej)

Projekt pn. „Opracowanie innowacyjnego systemu monitoringu obiektów technicznych”
Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ projektu 2 Projekty badawczo-rozwojowe
przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 1/1.1/2019

..........................................
Pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Oświadczam, że nie jestem powiązany/a z Electronic Power and Market Sp. z o.o. osobowo lub kapitałowo, przy
czym przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu
beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a wykonawcą, polegające w szczególności na:
− 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.

.................................................
(miejscowość i data)

.................................................
Podpis Wykonawcy

Projekt pn. „Opracowanie innowacyjnego systemu monitoringu obiektów technicznych”
Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ projektu 2 Projekty badawczo-rozwojowe
przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej

