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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/SIL/RPO/2017 

 Formularz ofertowy  
 

 

 

 

Oferta dla Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Sp. z o. o.  

ul.Technologiczna 2 

45-839 Opole 

 

 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/SIL/ROP/2017 z dnia 18.12.2017 r. 

dotyczące zakupu Sterownika czasu rzeczywistego dla silników spalinowych wraz z 

oprogramowaniem związany z projektem pn. „Prace B+R dotyczące sposobu efektywnego 

zasilania silnika spalinowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach, , składam 

niniejszą ofertę na wykonanie w/w zamówienia według jego opisu.  

 

I. Nazwa i dane adresowe wykonawcy  
Nazwa: ………………………………………………….……...*  

Adres: ………………………………………………….………..*  

NIP: …..…………………………………………….……….……*  

 

 

 

Koszt specyfikowanego zestawu…………………………… 

 

Czas dostawy ……………………………….* (w dniach)  

 

Ważność oferty 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. 

 

Planowany termin realizacji zamówienia dla wszystkich części:  
Zakup sterownika czasu rzeczywistego dla silników spalinowych wraz z oprogramowaniem– 

do 19 stycznia 2018 r.  

 

Oświadczenia Wykonawcy  

Ja (my) niżej podpisany (i) oświadczam (y), że:  
1) Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w 

zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.  

2) Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.  

3) Wykonawca posiada niezbędną wiedzę dotyczącą przedmiotu zamówienia lub 

zobowiązujemy się do udostępnienia podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia.  

4) Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia we wskazanych terminach.  
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5) Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych 

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, 

polegające w szczególności na:  

 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;  

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika;  

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub 

pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;  

e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 

uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób;  

 

 

 

 

Miejscowość ……………………, dnia…………………… r.*  

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ (podpis i pieczęć wystawcy oferty)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
* informacje obligatoryjne  

** niepotrzebne skreślić 


