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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 
warunkowego nr 1/BON/2022 z 29.06.2022  

 

(pieczęć jednostki)           ……………………………. 
miejscowość, data 

FORMULARZ OFERTOWY 
My, niżej podpisani: 

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

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

działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy: 

Pełna nazwa jednostki  

 

NIP jednostki   

Adres jednostki  

Rodzaj jednostki naukowej  

(proszę zaznaczyć właściwe) 

☐ „organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę”, 
określona w art. 2 pkt 83 rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014 
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, posiadające 
kategorię naukową A+, A albo B przyznaną na podstawie przepisów o 
szkolnictwie wyższym i nauce; 

☐   spółka celowa uczelni, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub spółki 
celowe jednostki naukowej;  

☐ centrum transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 148 ust. 
1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;  

☐  przedsiębiorca posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, 
o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o 
niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej;  

☐ akredytowane laboratorium (posiadające akredytację Polskiego 
Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratorium przez podmioty, 
o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o 
systemie oceny zgodności; 

☐ Sieć Badawcza Łukasiewicz, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 
21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz.  

 
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe warunkowe nr 1/BON/2022 z dnia 29.06.2022 na wykonanie usługi 
badawczej na potrzeby projektu „Innowacyjna metoda monitorowania jakości antykorozyjnej powłoki cynkowej nakładanej 
metodą ciągłą na odgromową taśmę stalową z możliwością automatycznej korekty jej ubytków”, składamy następującą 
ofertę: 
 

1. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia za cenę: 
 

Cena ryczałtowa netto:   ............................................................................. 
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Cena ryczałtowa netto słownie:  ..................................................................................................................................... 

 

Cena ryczałtowa brutto:   ............................................................................. 

Cena ryczałtowa brutto słownie:  ..................................................................................................................................... 

w tym: 

Nr 
zadania Zadania Cena netto [w 

PLN] 

1 
Analiza procesu technologicznego, szczególnie na odcinku po wyjściu z 
kąpieli cynkowej aż do nawijania w kręgi gotowego wyrobu 

 

2 Przeprowadzenie badań symulacyjnych procesu cynkowania z szybkim 
chłodzeniem 

 

3 Opracowanie technologii schładzania i optycznego monitorowania 
powłoki cynkowej wraz technologią korekty powłoki 

 

4 Opracowanie prototypu innowacyjnego modułu technologicznego  

RAZEM  

 

 
2. Oświadczam, że posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędną do wykonania zakresu zamówienia, tj. w okresie 

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania oferty zrealizowaliśmy co najmniej dwa projekty badawcze z 
zakresu nakładania metalicznych powłok ochronnych: 

 

Lp. Tytuł /przedmiot projektu badawczego Termin realizacji 
   

   

   

 
 

3. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się 
o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu. 

 

Osobą do kontaktów z zamawiającym jest: 

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

 
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016). 



TIGA-CYNK Sp. z o.o. 
ul. Neptuna 15  | 59-220 Legnica 

www.tiga-cynk.pl   
NIP: 691 24 99 498  |  REGON: 021988535 | KRS 0000436170 

kapitał zakładowy 2 000 000,00 zł 
 

 

3 
 

1. Numer telefonu:  .................................................................  

2. Adres e-mail:  .................................................................  

Pozostałe oświadczenia: 

1. Oświadczam(y), że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia, oraz uzyskałem/am informacje 
niezbędne do przygotowania oferty i nie wnoszę żadnych uwag i zastrzeżeń uniemożliwiających poprawne 
wykonanie umownego zakresu zamówienia. 

2. Oświadczam(y), że cena podana w ofercie nie ulegnie zmianie przez okres ważności oferty (związania) oraz 
okres realizacji (wykonania) zamówienia. 

3. Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia wykonany będzie w określonym w Zapytaniu Ofertowym 
w terminie. 

4. Oświadczam(y), że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na czas wskazany w Zapytaniu Ofertowym, 
tzn. przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

5. Potwierdzam, że nie uczestniczę w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania. 

 
 
 
 

........................................................................................................... 
Czytelny podpis osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 

 
 

 

 

 
 

 


