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Załącznik numer 1  

Formularz ofertowy 

 

     

      

       Pieczęć Wykonawcy 

 

Nazwa,  adres,  NIP Wykonawcy: 

 

........................................................................................................................................................ 

 

........................................................................................................................................................ 

 

Tel. ………………….……..., Fax …………..…….……………,  

E-mail……………………………………………… 

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr 05/08/2022 dotyczące projektu Projektu pt.: Zestaw głośnikowy 

typu High End zbudowany w oparciu o zaawansowane technologicznie przetworniki elektroakustyczne 

oraz programowalne materiały obudów." w oparciu o dofinansowanie unijne przyznane przez Narodowe 

Centrum Badań i  Rozwoju. Przyznane dofinansowanie oznaczone jest numer wniosku o dofinansowanie: 

POIR.01.01.01-00-1039/18; Numer naboru: 4/1.1.1/2018.  Poniżej przedstawiamy ofertę na dostarczenie 

materiału drewnopochodnego – płyta mdf 

 

OFEROWANA CENA ZA CAŁOŚĆ PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO  

Cenna Netto Cena Brutto 
VAT 

  
 

 

. 

 

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

( miejscowość, data)                                             (imię i nazwisko oraz podpis)upoważnionego                    
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Załącznik numer 2  

 

 

     

      

       Pieczęć Wykonawcy 

 

Nazwa,  adres,  NIP Wykonawcy: 

 

........................................................................................................................................................ 

 

........................................................................................................................................................ 

 

Tel. ………………….……..., Fax …………..…….……………, E-

mail……………………………………………… 

 

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr 05/08/2022 dotyczące projektu Projektu pt.: Zestaw głośnikowy 

typu High End zbudowany w oparciu o zaawansowane technologicznie przetworniki elektroakustyczne 

oraz programowalne materiały obudów." w oparciu o dofinansowanie unijne przyznane przez Narodowe 

Centrum Badań i  Rozwoju. Przyznane dofinansowanie oznaczone jest numer wniosku o dofinansowanie: 

POIR.01.01.01-00-1039/18; Numer naboru: 4/1.1.1/2018.   

 

oświadczamy, iż posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem 

technicznym niezbędnym dla dostarczenia materiału drewnopochodnego – płyta mdf 

 

 

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

( miejscowość, data)                                             (imię i nazwisko oraz podpis 
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Załącznik numer 3  

 

 

     

      

       Pieczęć Wykonawcy 

 

Nazwa,  adres,  NIP Wykonawcy: 

 

........................................................................................................................................................ 

 

........................................................................................................................................................ 

 

Tel. ………………….……..., Fax …………..…….……………, E-

mail……………………………………………… 

 

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr 05/08/2022 dotyczące projektu pt.: Zestaw głośnikowy typu High 

End zbudowany w oparciu o zaawansowane technologicznie przetworniki elektroakustyczne oraz 

programowalne materiały obudów." w oparciu o dofinansowanie unijne przyznane przez Narodowe 

Centrum Badań i  Rozwoju. Przyznane dofinansowanie oznaczone jest numer wniosku o dofinansowanie: 

POIR.01.01.01-00-1039/18; Numer naboru: 4/1.1.1/2018.   

 

oświadczamy, iż znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. Ponadto oświadczamy, że: 

- nie jesteśmy zagrożeni upadłością, nie otwarto postępowania likwidacyjnego ani nie ogłoszono upadłości 

ani nasza działalność nie została zawieszona. 

 

 

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

( miejscowość, data)                                           (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego)                    
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Załącznik numer 4 

 

 

     

      

       Pieczęć Wykonawcy 

 

Nazwa,  adres,  NIP Wykonawcy: 

 

........................................................................................................................................................ 

 

........................................................................................................................................................ 

 

Tel. ………………….……..., Fax …………..…….……………, E-

mail……………………………………………… 

 

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr 05/08/2022 dotyczące projektu pt.: Zestaw głośnikowy typu High 

End zbudowany w oparciu o zaawansowane technologicznie przetworniki elektroakustyczne oraz 

programowalne materiały obudów." w oparciu o dofinansowanie unijne przyznane przez Narodowe 

Centrum Badań i  Rozwoju. Przyznane dofinansowanie oznaczone jest numer wniosku o dofinansowanie: 

POIR.01.01.01-00-1039/18; Numer naboru: 4/1.1.1/2018.   

 

Oświadczam, że nie jestem powiązany z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 

zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 

czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta osobowo lub 

kapitałowo, gdzie poprzez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym a Oferentem, polegające na: 

- uczestnictwie 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, 

opieki lub kurateli. 
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- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione 

wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

 

 

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

( miejscowość, data)                                             (imię i nazwisko oraz podpis 


