
                        

 

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego – Wzór Formularza Oferty 

 

 

Oferta złożona w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 1/2018/STER CPP/ZK 

z dnia 4 grudnia 2018 r. 

 

Usługi (Przedmiot Zamówienia) wykonania analiz numerycznych oraz modelowych badań 
eksperymentalnych steru strumieniowego w ramach projektu realizowanego z Programu Operacyjnego 

Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa „Wsparcie prowadzenia prac B + R przez 
przedsiębiorstwa”, Działanie „Projekty B + R przedsiębiorstw”, Poddziałanie „Badania przemysłowe i 
prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. 
 

Zamawiający: 
BOTA Technik Sp. z o.o. Sp. Komandytowa 

ul. Nowy Świat 38 c  

80-299 Gdańsk 

KRS 0000432307, NIP 5862278701 

tel.: 58 741 29 04 

e-mail: info@botatechnik.pl 

www.botatechnik.pl  

 

Wykonawca: 

Niniejsza Oferta zostaje złożona przez: 
 

nazwa Wykonawcy (imię i 
nazwisko)/nazwa firmy: 

 

 

 

imię i nazwisko osoby do 
kontaktu: 

 

 

 

adres: 

 

 

 

 

nr telefonu: 

 

 

adres e-mail: 

 

 

NIP i PESEL dla osób fizycznych  
 

 

KRS / inny Rejestr  

 

 

 

 

 

 

 

about:blank
mailto:info@botatechnik.pl
http://www.botatechnik.pl/


                        

 

1. Oferuję wykonanie Przedmiotu Zamówienia wskazanego wyżej zgodnie z warunkami 
wynikającymi z Zapytania Ofertowego oraz Wzoru Umowy z Wykonawcą stanowiącego Załącznik 
nr 4 do Zapytania Ofertowego za cenę (należy wskazać cenę z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku): 

l.p. pozycja Przedmiotu Zamówienia cena netto w 

PLN 

% 

podatku 

VAT 

Wysokość 
podatku VAT 

w PLN 

cena brutto w 

PLN 

1. Analizy z wykorzystaniem 

modelu powierzchni nośnej, w 
wyniku którego zostanie 
opracowana wstępna geometria 
skrzydeł śruby steru 
strumieniowego oraz zostanie 

ustalony optymalny wariant 

steru tandem i optymalna 

zależność kombinatorowa 
skoku śrub 

    

2. Badania modelowe wybranych 

w oparciu o wyniki analiz 

numerycznych wykonanych w 

2 Etapie Projektu wariantów 
steru strumieniowego w 

warunkach ustalonych 

    

3. Badania modelowe 

referencyjnego steru 

jednośrubowego i steru typu 
tandem w warunkach 

uwzględniających interakcję z 
kadłubem oraz dynamikę 

    

 

Cena RAZEM: 

 

     

 

 

2. Oświadczam, że oferowana cena (wynagrodzenie) pokrywa wszystkie zobowiązania wynikające 
z realizacji Przedmiotu  Zamówienia i obejmuje wszystkie koszty, jakie mogą powstać w związku 
z realizacją Przedmiotu Zamówienia, w tym także zawiera w sobie wynagrodzenie za nabycie 
przez Zamawiającego własności intelektualnej do Przedmiotu Umowy w zakresie opisanym w 
treści §7 Wzoru Umowy i za przeniesienie praw autorskich do Przedmiotu Umowy stanowiących 
utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1191 z późn. zm.), a które powstaną w wyniku lub w związku 
z realizacją Umowy. Oferowana cena pokrywa również należności publicznoprawne, które mogą 
zostać poniesione przez Wykonawcę. 

3. Oświadczam, że Przedmiot Zamówienia realizowany będzie w  
……………………………………………………...……………………………………………
……………………………………………………...……………………………………………
………………………………………………………………………………..….  [nazwa i adres], 

i że posiadam prawo do wykorzystywania infrastrukturę znajdującą się pod adresem dla celów 
realizacji Przedmiotu Zamówienia. 

 

 



                        

 

4. Oświadczam, że: 
1) dysponuję niezbędną wiedzą, doświadczeniem oraz wymaganym potencjałem technicznym, co 

pozwoli na wykonanie Przedmiotu Zamówienia,  
2) zapoznałem/am się z opisem Przedmiotu Zamówienia oraz wymogami Zamawiającego i nie 

wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń, 
3) wobec mnie/ przedsiębiorstwa które reprezentuję*: nie jest prowadzone postępowanie 

upadłościowe, nie ogłoszono upadłości, nie otwarto likwidacji, ani też nie jest prowadzone 
wobec mnie żadne postępowanie restrukturyzacyjne - zgodnie z zakresem wskazanym w 

Rozdziale VII ust. 1 Zapytania ofertowego. 

4) nie zalegam/przedsiębiorstwo które reprezentuję nie zalega* z opłacaniem podatków, lub 
składek na ubezpieczenie społeczne, 

5) znajduję się/przedsiębiorstwo, które reprezentuję znajduje się* w sytuacji ekonomicznej i 
finansowej zapewniającej prawidłową realizację Przedmiotu Zamówienia,  

6) będę/podmiot, który reprezentuję będzie* związany niniejszą ofertą przez okres 60 dni od 

terminu składania ofert, a w przypadku wyboru oferty przez cały okres trwania umowy,  
7) podane w niniejszej Ofercie dane są zgodne z prawdą i znane są mi sankcje wynikające z art. 

233 par. 1 kodeksu karnego; 

8) pomiędzy mną/firma, którą reprezentuję* nie istnieją wzajemne powiązania osobowe lub 
kapitałowe, wykluczające udział w niniejszym postępowaniu. 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 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, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii 
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

9) wskazane w niniejszej Ofercie informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w zakresie 
………………………………………………(proszę określić dokumenty, informacje, nr stron 
oferty)/ nie stanowią* tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji.1/ 

5. W przypadku wyboru mojej/naszej Oferty zobowiązujemy się do zawarcia Umowy w terminie i 
miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  

 

 

Załączniki do Formularza Ofertowego: 
✓ Warunki udziału w postępowaniu (zał. nr 3 do Zapytania Ofertowego) 
✓ Pełnomocnictwo*  

 

* / nie potrzebne skreślić  
1/   w przypadku wskazania, że informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa należy wskazać ich zakres i 
podstawę uznania informacji za tajemnicę przedsiębiorstwa  
 

 

..........………………………….……….………………… 

      miejsce, data, czytelny podpis Wykonawcy 


