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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 
 
 

Nr postępowania: PZ/31/2018/II+/EX 
 
 

FORMULARZ OFERTY 

 

EXCENTO Sp. z.o.o. 
ul. G. Narutowicza 11/12 
80-233 Gdańsk 

 
Nawiązując do zapytania ofertowego na świadczenie usługi przeprowadzenia badań 
prototypowego węzła systemu heterogenicznej bezprzewodowej transmisji na morzu w postaci 
komputerów przemysłowych pod kątem zastosowań w specyficznych warunkach określonych 
jako „odizolowane warunki morskie” oraz sporządzenie raportu z badań w ramach projektu 
„Inkubator Innowacyjności+” realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie 
zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych 
i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 
4.4). 
 
Ja/My niżej podpisani : 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
(należy podać imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy) 
 

Działający w imieniu i na rzecz: 
(należy podać pełną nazwę wykonawcy i adres wraz z adresem poczty elektronicznej) 

Pełna nazwa: 
 
 

 
 

Adres: 
 
 

 
REGON 

 
KRS/CEIDG NIP 

Nazwa banku: 
 

Nr rachunku bankowego: 
 

 
Osoba do kontaktu w sprawie postępowania: Imię i Nazwisko:_________________________ 

Nr telefonu: Nr faksu: 
 

E-mail:  

 
Osoba do kontaktu w sprawie realizacji umowy: Imię i Nazwisko:_______________________ 

Nr telefonu: 
 

Nr faksu: 
 
 

E-mail:  
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1. Składam/y ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w zapytaniu 

ofertowym. 
2. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za wynagrodzenie brutto: 

 
_____________________PLN, (słownie _____________________________________    00/100) 

 
zgodnie z formularzem rzeczowo-cenowym wg załącznika nr 3 do zapytania ofertowego, 
stanowiącym integralną część oferty. 
 

3. Wyrażam/y wolę skorzystania z możliwości udzielenia przez zamawiającego zaliczki na poczet 
wykonania zamówienia w wysokości 20 % wynagrodzenia określonego w pkt. 2, tj. w kwocie 
___________ zł, na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym i wzorze umowy. 
Nr rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana zaliczka na poczet wykonania 
zamówienia (wypełnić, jeżeli dotyczy): 

_______________________________________________________________________________ 

4. Oświadczam/y, że wybór naszej oferty będzie prowadził / nie będzie prowadził1  do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami Ustawy o podatku od towarów 
(dalej: VAT) i usług z dnia 11 marca 2014 r. (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.). 
W przypadku gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego – należy wskazać w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania 
ofertowego. 
- nazwę (rodzaj) towarów, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku VAT 
- ich wartości (netto) bez kwoty podatku VAT 
Zamawiający informuje, iż dla celów porównania ofert doliczy należny podatek VAT.* 

5. Oświadczam/y, że cena oferty obejmuje wszystkie elementy cenotwórcze, wynikające z zakresu 
i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, określone w zapytaniu ofertowym. 
Wszystkie inne koszty jakie poniesiemy przy realizacji zamówienia, nie uwzględnione w cenie  
oferty nie będą obciążały Zamawiającego. 

6. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy w terminie: 18 tygodni licząc od dnia zawarcia 
umowy. 

6. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się zapytaniem ofertowym i jego załącznikami, nie wnosimy 
do ich treści zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami 
i zasadami postępowania. 

7. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, która stanowi 
załączniki nr 5 do zapytania ofertowego. Nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń. Zobowiązujemy się 
w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w zapytaniu ofertowym 
warunkach. 

8. Oświadczam/y, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni 
kalendarzowych od daty, w której upływa termin składania ofert. 

9. Oświadczam/y, że wypełniłem (wypełniliśmy) 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 publicznego 
w niniejszym postępowaniu.** 

                                                             
1 Niewłaściwe skreślić 
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10. Zamówienie zrealizuję/emy przy udziale podwykonawców, którzy będą realizować wymienione 

części zamówienia: 

a) _________________________________________________________________________ 
 
b) _________________________________________________________________________ 

 
c) _________________________________________________________________________ 

 

11. Akceptuję/emy następujące warunki płatności: przelewem w ciągu 14 dni od daty otrzymania, 
prawidłowo wystawionej faktury, przez Zamawiającego. 

12. Oświadczam/y, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji stanowią informacje zawarte w ofercie na stronach nr: od _____ do_____, które nie 
mogą być udostępniane.  

13. Oferta zawiera łącznie ________ ponumerowanych stron. 
14. Załącznikami do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 
 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

___________, dnia ____________ 2018 r. 

 

 

 

___________________________________ 
(podpis i pieczątka osoby upoważnionej 

do podpisania oferty) 
 
 
 
 
 
 
 

*  Wykonawca, składając ofertę, musi poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 

świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Powyższą 

informację Wykonawca powinien zawrzeć na druku „Formularz oferty” 

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub  

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści 

oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 


