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Załącznik nr 1. Wzór formularza oferty  

 

 

OFERTA 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

SmartNet Research & Solutions Sp. z o.o. 
ul. Wołodyjowskiego 46 
02-724 Warszawa 
 
WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 

Wykonawca:  

Adres siedziby: 
 

NIP:  

Imię i nazwisko osoby do kontaktu: 
 

Nr telefonu:  

Adres e-mail: 
 

 

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 1/2017 składamy poniższą ofertę: 

 

1. Oferuję wykonanie całego przedmiotu zamówienia za wynagrodzeniem w kwocie: 

a) .………….  netto słownie: …………………………………. 

b) …………..  brutto słownie: ………………………………… 

2. Oświadczam/Oświadczamy, że określone w pkt. 1 wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty 
związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania 
wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz 
brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie będzie podstawą do żądania zmiany 
wynagrodzenia określonego w pkt. 1. 

3. Całość zamówienia wykonamy w maksymalnym terminie 18 miesięcy od daty otrzymania 
zlecenia na realizację prac B+R). 

4. Oferta ważna jest przez 60 dni licząc od terminu składania ofert.  

5. Zapoznałem/ zapoznaliśmy się z treścią Zapytania do składania ofert i nie wnosimy zastrzeżeń oraz 
uzyskałem/uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia. 

6. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa znajdują się w kopercie oznaczonej napisem 
„Tajemnica przedsiębiorcy.”  

 

…….…….................................................................... 

 (Pieczęć(cie) imienna(e) i podpis(y) osób uprawnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOT. WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Oświadczam/ Oświadczamy, że ……………………. (nazwa firmy Wykonawcy) spełnia warunki udziału 

w postępowaniu dotyczące dysponowania zasobami ludzkimi zdolnymi do wykonania przedmiotu 

zamówienia, szczegółowo zdefiniowanych przez Zamawiającego odpowiednio w pkt IV.2 Zapytania 

ofertowego nr 1/2017. 

 

 

 

…….…….................................................................... 

 (Pieczęć(cie) imienna(e) i podpis(y) osób uprawnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOT. BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM 

Oświadczam/Oświadczamy, iż nie jestem/jesteśmy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi 

w imieniu Zamawiającym czynności związane z 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 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. 

 

 

 

…….…….................................................................... 

 (Pieczęć(cie) imienna(e) i podpis(y) osób uprawnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 

 

 

 


