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Miejscowość i data  

 

 

  

FORMULARZ  OFERTY 

dotyczy wykonania usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, 
usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego w ramach projektu pn.: 

„Zastosowanie technologii sekwencjonowania następnej generacji w kompleksowym badaniu 
aneuploidii komórek jajowych w genetycznej diagnostyce prekoncepcyjnej” 

składanego w ramach konkursu na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3 
„Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” 

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 
 

I. Zamawiający:  

Przychodnia Lekarska "Novum" Katarzyna Kozioł, Piotr Lewandowski Spółka Jawna 
ul. Bociania 13,  
02-807 Warszawa 
tel./fax 22 5668000  
http://www.novum.com.pl 
 

 

II. Wykonawca/Oferent: 

Nazwa:   ………….……………………………………………….……………………. 

Adres:   ………….……………………………………………….……………………. 

Nr telefonu:  ………….……………………………………………….……………………. 

e-mail:   ………….……………………………………………….……………………. 

www.   ………….……………………………………………….……………………. 

 

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe z dnia 28.09.2017 r. prowadzone w oparciu 
o zasadę konkurencyjności, którego przedmiotem jest wykonanie usługi o charakterze innowacyjnym 
w ramach projektu pn.: „Zastosowanie technologii sekwencjonowania następnej generacji 
w kompleksowym badaniu aneuploidii komórek jajowych w genetycznej diagnostyce 
prekoncepcyjnej” realizowanego w ramach konkursu na dofinansowanie projektów w ramach 
działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla 
MŚP” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020, składamy poniższą ofertę: 
 

Nr zadania 

/etapu 

Opis  zadania/etapu Czas trwania 

[mies.] 

Koszt 

brutto [zł] 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 

http://www.novum.com.pl/


 

Cena łączna brutto: ……………..….,- zł (słownie:……………………………………………………………………..……………..)  

Cena netto: …………….…….., zł 

Łączny czas wykonania usługi (w miesiącach): 

…………………………………………………………………. 

 

Oświadczenia: 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisami zawartymi w zapytaniu ofertowym i uznajemy się za 

związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania. 

2. Oświadczamy, że spełniamy wymagania formalne i warunki udziału w postępowaniu opisane 

w zapytaniu ofertowym 

3. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w termnie określonym w punkcie VI Zapytania 

ofertowego. 

5. Wyrażamy zgodę na udostępnienie danych dotyczących Wykonawcy zawartych w niniejszej ofercie 

innym oferentom, w związku z koniecznością podania informacji o wyniku postępowania każdemu 

oferentowi, który złożył ofertę. 

6. Oświadczamy, iż nie wyrządziliśmy  szkody nie wykonując innego zamówienia lub wykonując je 

nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się 

w okresie 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania. 

7. Nie zostaliśmy skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówień, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo  popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także 

za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału  w zorganizowanej grupie albo związku mającym 

na celu popełnione przestępstwa lub przestępstwa skarbowe. 

8. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i prawdziwe. 

 

 

 

Załączniki: 

1. Oświadczenie o powiązaniach/braku powiązań ( załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) 

2. Aktualny dokument rejestrowy  

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                         Pieczęć i  podpis Oferenta 

 


