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                                                                                              Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 5/1.2/2019 
     

                                                                                     ZAMAWIAJĄCY: 
 

EKO-STYL RENTAL Sp. z o.o. Sp.k. 
ul. Spółdzielcza 13B 
37-300 Leżajsk 

 
 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

W związku z realizacją projektu „Przeciwdrobnoustrojowy uszlachetniony wyrób gotowy w 
postaci maty przejściowej” (wniosek o dofinansowanie nr RPPK.01.02.00-18-0025/18), 
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz 
ich wdrożenie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
 
składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia: 
 

 
Cena netto za wykonanie 1 kpl. testów cytotoksyczności 

 
……………………………. PLN 

Cena netto za wykonanie 1 kpl. testów działania uczulającego ……………………………. PLN 

Cena netto za wykonanie 1 kpl. testów działania drażniącego ……………………………. PLN 

 

 
Cena netto za wykonanie 6 kpl. testów cytotoksyczności 

 
……………………………. PLN 

Cena netto za wykonanie 3 kpl. testów działania uczulającego ……………………………. PLN 

Cena netto za wykonanie 3 kpl. testów działania drażniącego ……………………………. PLN 

 

 
Cena netto za wykonanie całości umowy 

 
……………………………. PLN 
 

Cena brutto za wykonanie całości umowy ……………………………. PLN 

 

Pieczęć wykonawcy 
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1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami Zapytania Ofertowego, nie wnosimy do 
nich żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

2. Oświadczamy, że nie ogłoszono upadłości w stosunku do Wykonawcy, nie złożono wniosku 

o upadłość Wykonawcy, nie otwarto w stosunku do Wykonawcy postępowania 

likwidacyjnego. 

3. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz, że posiadamy 

wymagane uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania 

umowy, tj. posiadamy wymagane uprawnienia do przeprowadzenia przedmiotu umowy 

wymagane właściwymi normami, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał 

techniczny, zapewniające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. 

4. Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od daty upłynięcia terminu składania 

ofert. 

5. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia na warunkach wskazanych przez 

Zamawiającego w Zapytaniu ofertowych wraz z jego załącznikami. 

6. Akceptujemy załączony do Zapytania ofertowego wzór umowy (załącznik nr 3)  

i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy 

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

 
 

 
 

………………………….. ……………………………………… 
miejscowość i data (pieczęć i podpis upoważnionego 

przedstawiciela oferenta) 

 

 

 

Wymagane załączniki: 

 Skan dokumentu potwierdzającego posiadanie certyfikatu Dobrej Praktyki Laboratoryjnej 
(GLP) lub ISO 17025. 


