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ZAŁĄCZNIK NR 2 do ogłoszenia o zamówieniu nr: 

IORPIB/ZP/BiostrategII/D/Test./2017 

OFERTA 

Ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko) 

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

z siedzibą/adresem miejsca zamieszkania:   

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

składam niniejszą ofertę na: 

kup, transport, do siedziby zamawiającego testów na obecność mitotoksyn w ramach realizacji  

zadania WP 4  pt. „Ocena stanu fitosanitarnego upraw. Badania naziemne i lotnicze” w programie 

Biostrateg II współfinansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - nr projektu 298782. 

1. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w Ogłoszeniu o zamówieniu nr 

IORPIB/ZP/BiostrategII/D/Test./2017 z dnia 20.07.2017 r. oferuję wykonanie zamówienia za 

kwotę obejmującą całkowity koszt wykonania zamówienia: 

 

 Cena netto: .....................................................zł 

 Podatek VAT: ..................................................zł ( ... %) 

 Cena brutto:  ................................................... zł 
 

 

Cena jednostkowa 1 egz. testu wynosi: ………….. zł netto, ……….… zł brutto 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu w przypadkach opisanych w art. 24 ust. 1 

ustawy-Prawo zamówień publicznych. 

3. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu:  

 

 posiadam kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 
o ile wynika to z odrębnych przepisów, 

 posiadam zdolności techniczne / zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia,  

 znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację  przedmiotu 
zamówienia 

4. Oświadczam, że potwierdzam termin realizacji umowy pisany w ogłoszeniu o zamówieniu. 
5. Oświadczam, że zapoznałem się warunkami przedmiotowego zamówienia, nie wnoszę 

żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty. 
6. Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez czas wskazany w treści 
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ogłoszenia o zamówieniu. 
7. Oświadczam, że załączony do zapytania ofertowego wzór umowy został przeze mnie 

zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do 
zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

8. Inne informacje wykonawcy/załączniki do oferty:  
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
…………….. , dnia ……………..2017 r. 

 
 

 
 
 
 

__________________________________  
Podpis Wykonawcy 

 

 


