Załącznik Nr 1

………………………………..
Nazwa i adres Wykonawcy

Pozlab Sp. z o.o.
ul. Parkowa 2
60-775 Poznań

FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na usługi badawcze w
ramach Projektu „Uniwersalna platforma modułowa do przeprowadzania badań uwalniania symulujących warunki
fizjologiczne dla doustnych postaci leku” oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Zapytaniu
ofertowym z dnia 24 lipca 2018r., na następujących warunkach cenowych:
Dane Wykonawcy:
Imię i nazwisko:
Adres:
NIP:
Pesel:
Cena brutto:
Cena brutto słownie:
Oświadczam, że wykonam całość przedmiotu zamówienia za cenę brutto:

Oświadczenia Wykonawcy:
1. Oświadczam, że składana przeze mnie Oferta zawiera wszystkie elementy określone w Zapytaniu ofertowym.
2. Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Zapytaniu ofertowym.
3. Oświadczam, że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru
niniejszej oferty.
4. Oświadczam, że podana przeze mnie cena nie będzie podlegać zmianie w czasie trwania przedmiotowej umowy.
5. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w terminie od dnia
01.08.2018r. do dnia 31.07.2020 roku.
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6. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Zapytaniem ofertowym i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz
uzyskałam/em niezbędne informacje do przygotowania oferty.
7. Oświadczam, że uważam się za związana/-y niniejszą ofertą na czas wskazany w Zapytaniu ofertowym. Bieg
terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
8. Oświadczam, że nie zostałam/-em prawomocnie skazana/-e za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
9. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:
Imię i Nazwisko
Adres:
Telefon
Adres e-mail:
Dane dotyczące oferty:
1. Oferta zawiera ……….. stron.
2. Do oferty załączam następujące dokumenty:
1) Oświadczenie wykonawcy - Warunki udziału w postępowaniu (wiedza i doświadczenie), stanowiące załącznik
nr 2
2) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych, stanowiące załącznik nr 3

…………………………………
Data

……………………………………………………
podpisy Wykonawcy
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