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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/IZOLER/2019 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/IZOLER/2019 opublikowane przez Izoler Sp. z o.o. Sp. k. 

składam ofertę na wykonanie 5 szt. badań toksyczności z dymotwórczością zgodnie z 2010 FTP Code 

part2 (przeprowadzenie badań i wydanie raportu) w celu realizacji badań przemysłowych zgodnie z 

zakresem określonym w ramach wniosku o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-1307/15 dla 

projektu pn. „Opracowanie lekkiego ognioodpornego materaca termoizolacyjnego do zastosowań 

w przemyśle offshore” 

 

1. Dane oferenta 

 

Imię i nazwisko/Nazwa  ……………………..……………… 

Adres zamieszkania/Siedziba …………..………………………… 

Telefon   …………..………………………… 

e-mail   …………..………………………… 

 

2. Cena oferty: 
 

Oferuję realizację przedmiotu zamówienia za cenę ……………………………. PLN brutto. 

 
 

3. Oświadczenia  

Termin związania ofertą: 60 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert. 

 

Oświadczam, że posiadam wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia zgodnie z 

treścią zapytania ofertowego.     
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Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz 
uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty. 
 
Oświadczam, iż akceptuję założenia zawarte w zapytaniu ofertowym, dotyczące zakresu zamówienia 
oraz wymagań w nim zawartych.    
 
Oświadczam, że na dzień złożenia oferty nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z 
Zamawiającym tj. Izoler Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 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 Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru dostawcy a oferentem, polegające w szczególności na: 

 uczestniczeniu 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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w 
linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U.  

z 2002 r., nr 101 poz. 926 z późn.zm.): 

 zostałem poinformowany, że administratorem danych osobowych zawartych w ofercie jest 

Izoler Sp. z o.o. Sp. K. w Szczecinie;  

 dane osobowe są zbierane na potrzeby postępowania ofertowego; 

 zostałem poinformowany o tym, że podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny; 

 zostałem poinformowany o prawie dostępu do ww. danych i ich poprawiania. 

 

 

 

 

……………………………………… dnia ………………………… 

 

…..…………………………………………………….. 

Czytelny podpis Oferenta lub parafka i pieczęć imienna (jeśli podmiot posiada pieczęć imienną) 


