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FORMULARZ OFERTOWY
Oferta stanowi odpowiedź na zapytanie ofertowe z dnia 01.10.2020r. dotyczące zamówienia na dostawę
materiałów (żywice, ściernice, płyny polerskie) SEM/TEM do preparatyki próbek przeznaczonych do obserwacji
mikroskopowych.

1. Dane oferenta:
Nazwa
Adres siedziby
NIP
REGON
imię i nazwisko

Osoba uprawniona do
kontaktowania się ze
Zleceniodawcą

telefon
adres e-mail

Dane Zamawiającego:
Politechnika Swiętokrzyska
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
25-314 Kielce
NIP: 6570009774

2. Przedmiot Oferty
Dostawa materiałów (żywice, ściernice, płyny polerskie) SEM/TEM do preparatyki próbek przeznaczonych do
obserwacji mikroskopowych.
Niniejsza oferta odnosi się do przedmiotu zamówienia, który jest zgodny z opisem zawartym w ww. zapytaniu
ofertowym.

3. Warunki Oferty
W kontekście kryteriów oceny ofert określam/-y następujące warunki ofertowe:
Nazwa kryterium

Warunki oferenta

Okoliczność stanowiąca podstawę do oceny
kryterium

1) Cena w PLN

zł. brutto

Całkowita cena za wykonanie przedmiotu
zamówienia
wtym
w tym cena za:

+

Wartość podatku VAT należy wyrazić kwotowo. a w naw asie podać zastosowaną procentową sta\ke VAT.

(

cena netto
%)1 VAT
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2) Termin dostawy

Całkowity czas dostawy materiałów,

(termin wykonania

będących przedmiotem zamówienia

(podać liczbę dni)

zamówienia)
Termin związania ofertą
Złożona oferta ważna jest 14 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

4. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące braku powiązań:
Oświadczam, że jestem Wykonawcą:
1)niepowiązanym i niebędącym jednostkązależną współzależnąlub dominującą w relacji z Zamawiającym, w
rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047);
2)niebędącym podmiotem pozostającym z Zamawiającym lub członkami jego organów w takim stosunku
faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze dostawcy
towaru lub usługi, w szczególności pozostającym w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, także poprzez
członkostwo w organach dostawcy towaru lub usługi;
3)niebędącym podmiotem powiązanym ani podmiotem partnerskim w stosunku do Zamawiającego w rozumieniu
Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014;
4)niebędącym podmiotem powiązanym osobowo z Zamawiającym w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, ze zm.).

Dodatkowe oświadczenia:
Oświadczam, że:
o zapoznałem się z Zapytaniem ofertowym i nie wnoszę do niego zastrzeżeń;
o oferowany Przedmiot dostawy spełnia wymagania techniczne i jakościowe określone przedmiotem ww.
zapytania ofertowego;
o posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia;
o znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia;
o zobowiązuję się w przypadku wyboru naszej oferty do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie
wskazanym w zapytaniu ofertowym i ofercie;
o jestem świadomy, że cena wskazana w niniejszym Formularzu ofertowym za wykonanie przedmiotu
zamówienia nie może ulec podwyższeniu w żadnym przypadku;

Miejsce i data
Wykaz załączników:
- specyfikacja techniczna oferowanego materiał

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

