Z
AŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
ZAŁĄCZNIK
NR: ZO/01/04/2019
dla projektu „Opracowanie technologii nowej generacji drzwi o podwyższonej izolacyjności z
zastosowaniem materiałów wielofazowych”
..................................................................
(miejscowość i data)

FORMULARZ OFERTOWY
.........................................................................
(nazwa i adres siedziby oferenta)

..........................................................................
(telefon, fax )

…………………………………………................
................…………...
(adres e-mail)

…………………………………………................
................…………...
(NIP)

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe ZO/01/04/2019 z dnia 01/04/2019
/2019 r. ogłoszone przez
CRYSTAL Sp. z o.o.
składam/y następującą ofertę:
Zakres oferty - zgodnie z zapytaniem ofertowym wraz z
uszczegółowieniem wymaganego zakresu prac.

Cena netto
w PLN

Cena brutto
w PLN

Etap 1. Dobór materiałów i badania laboratoryjne mające na celu
opracowanie technologii wytwarzania komponentów konstrukcyjnych
drzwi z materiałów wielofazowych na osnowie z termoplastów.
Etap 2. Projektowanie kształtu profili nośnych oraz badania
laboratoryjne w celu osiągnięcia założonych rozwiązań konstrukcyjnych i
technologicznych drzwi.
Etap 3 Przygotowanie obliczeniowych modeli rozwiązań konstrukcyjnych
drzwi w zakresie symulacji mechanicznych i termicznych.
Etap 4 Doświadczalna weryfikacja prototypów drzwi nowej generacji w
skali 1:1

RAZEM

...........................................................
....................................................................................
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oferty

..........................
Pieczęć firmowa
1

OŚWIADCZENIA

1. Oświadczam, iż posiadamy potencjał techniczny oraz kadrowy niezbędny do wykonania przedmiotu
zapytania ofertowego nr ZO/01/04/2019 zgodnie ze specyfikacją przedmiotu zamówienia.
2. Oświadczam, że jesteśmy związani niniejszą ofertą do dnia : .................................

3. Oświadczam, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie
zamówienia
4. Oświadczam, że nie 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
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego
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 udziałów
iałów lub co najmniej 10 % akcji;
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa drugiego
drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki
lub kurateli.
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.

.......................................................
Miejscowość, data

...........................................................................................
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oferty

..........................................................................................
Pieczęć firmowa
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