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Załącznik nr 1

........................................
/pieczęć firmowa/

/miejscowość i data/

FORMULARZ OFERTOWY:
Nawiązując do ogłoszonego dnia 05.10.2018 r. zaproszenia do składania ofert na wykonanie usług w
zakresie badań oraz pomiarów metrologicznych dwóch grup próbek. Pierwsza stanowią połączenia
nieruchome powstałe na prototypowej maszynie, natomiast w skład drugiej grupy wchodzą elementy
odpowiedzialne za bezpośrednie zadawanie sił (usługi badań zgładów).
My, niżej podpisani
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko, stanowisko)

Działając w i mieniu i na rzecz:……..........................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa firmy, dokładny adres oferenta)

1. SKŁADAMY OFERTĘ NA:
Wykonanie usług w zakresie badań zgładów zgodnie z poniższą specyfikacją:

ZAKŁAD MECHANICZNY ZALESIE
MARCIN ŚLIWIŃSKI
Zalesie 11
63-400 Ostrów Wielkopolski
Tel.: 62 734 91 06
Faks: 62 734 91 12
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Przedmiot
zamówienia
(nazwa
wydatku)

Usługi w
zakresie badań
zgładów – 1
szt.
Kod CPV
73111000-3
Laboratoryjne
usługi
badawcze

Usługi w zakresie badań zgładów – 1
szt.:

Cena
netto
(PLN)

Podatek
VAT
(PLN)

Cena
brutto
(PLN)

Usługi mające na celu niezależne od
przeprowadzonych
przez
Zamawiającego (własnych) pomiarów
zbadanie właściwości pomiarów próbek
powstałych przy zastosowaniu nowej
technologii.
Badania mają na celu weryfikację
przyjętych
przez
Zamawiającego
założeń oraz ewentualne przedstawienie
propozycji usprawnień.
Przedmiotem
zamówienia
jest
wykonanie pomiarów metrologicznych
10 próbek o wymiarach 2,5 mm x 2,5
mm
profilometrem
stykowym
o
diamentowej 2 mm średnicy końcówki.
Pliki z pomiarów powinny zostać
załączone do dokumentacji w formie
cyfrowej umożliwiającej dalszą obróbkę i
analizę powierzchni. Oprogramowanie
skanera powinno umożliwiać łączenie
kolejnych skanów bez konieczności
używania znaczników, redukcję szumów
oraz usuwanie punktów odstających.

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego z dnia 05.10.2018 r. i
uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania.
3. OŚWIADCZAMY, że nie jesteśmy podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub
kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
podmiotem ZAKŁAD MECHANICZNY ZALESIE MARCIN ŚLIWIŃSKI lub osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań w imieniu firmy ZAKŁAD MECHANICZNY ZALESIE MARCIN
ŚLIWIŃSKI lub osobami wykonującymi w imieniu firmy ZAKŁAD MECHANICZNY ZALESIE
MARCIN ŚLIWIŃSKI czynności związane 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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
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c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z
tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami
organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie
zamówienia,
e) pozostawaniu, przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w
stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów
nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
f) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności.
4. OŚWIADCZAMY, że posiadamy doświadczenie i umiejętności w zakresie prowadzenia badań
zgładów w postaci wykonania co najmniej 1 usługi badawczej polegającej na badaniu zgładów.
5. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z powyższą specyfikacją cenową.
6. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego
w zapytaniu ofertowym tj. do dnia: 30.11.2018 r.
7. Warunki płatności:
...........................................………………………………………..………………………………………
………………………………………………………….…………………………………………………….
...........................................................................................................................................................
9. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty są:
a) …..…………………………………………………………………………………………………………
b) ……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………
/Podpis i pieczęć oferenta/

ZAKŁAD MECHANICZNY ZALESIE
MARCIN ŚLIWIŃSKI
Zalesie 11
63-400 Ostrów Wielkopolski
Tel.: 62 734 91 06
Faks: 62 734 91 12

