Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

……………………………………………………

…………………………

(Pełna nazwa i adres oferenta oraz nr tel.,
adres e-mail i nr NIP)

(Miejsce i data)

DO:
Biofarm sp. z o.o.
ul. Wałbrzyska 13,
60-198 Poznań

FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 10.06.2016r. skierowane przez Zamawiającego:
Biofarm sp. z o.o. przedkładamy niniejszą ofertę dotyczącą usługi badawczej polegającej na
badaniu 2 preparatów w projekcie „Wdrożenie innowacyjnych metod oceny uwalniania i
absorpcji leków w przewodzie pokarmowym”.
I. PRZEDMIOT OFERTY
Przedmiotem oferty jest wykonanie usługi dotyczącej badania z zastosowaniem symulatora
przewodu pokarmowego, polegające na sprawdzeniu uwalniania substancji czynnej z
produktu leczniczego w warunkach in vitro

II. OKRES REALIZACJI OFEROWANEJ USŁUGI
od ………………………… do ……………………………r. (………… m-cy)
z możliwością zmiany w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego
uniemożliwiających mu realizację przedsięwzięcia w zakładanych terminach, w tym również
jeżeli Zamawiający nie uzyska akceptacji wniosku przez Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego na realizację przedsięwzięcia.
III. ŁĄCZNA CENA NETTO (zgodnie z Załącznikiem nr 1 do oferty) – KRYTERIUM 1
…………………………….. PLN
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IV. ŁĄCZNA CENA BRUTTO (zgodnie z Załącznikiem nr 1 do oferty)
…………………………….. PLN
V. ŁĄCZNA WARTOŚĆ VAT (zgodnie z Załącznikiem nr 1 do oferty)
…………………………….. PLN
VI. DOŚWIADCZENIE OFERENTA – KRYTERIUM 2
Łączna liczba projektów B+R, w których uczestniczył Oferent w latach 2012-2016 to:
………………………… szt.

Lp.
1.
2.
3.
…

………………………………………………………………………………………….
(Pełna nazwa podmiotu wykonującego usługę badawczą)
Tytuł projektu
Okres realizacji

VIII. TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY
Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 7 miesięcy od dnia jej złożenia
w siedzibie Zamawiającego.
IX. OŚWIADCZENIA OFERENTA
1.cOświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego
żadnych zastrzeżeń.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami oferty i zobowiązujemy się w przypadku
wyboru naszej oferty do zwarcia umowy na określonych warunkach, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Oświadczamy, że nie jesteśmy podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub
kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
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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 5 % 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, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
5. Oświadczamy, że posiadamy potencjał merytoryczny do wykonania usługi badawczej,
i wskazujemy co najmniej 3-osobowy zespół badawczy:
1. …………………………………..
2. …………………………………..
3. …………………………………..
6. Oświadczamy, że posiadamy potencjał techniczny do wykonania usługi badawczej, co
potwierdzamy poprzez przedstawienie opisu aparatury badawczej i laboratoryjnej oraz
innych zasobów materialnych:
Zasób techniczny

Zadanie

………………………………………………..
podpis i pieczęć oferenta
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