
ZAŁĄCZNIK NR 1 
 

....................dnia ..….......... 2016r. 

 

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

Nazwa i adres Oferenta  

        (pieczęć firmowa) 

NIP firmy: …..................................... 

REGON: …....................................... 

tel. kontaktowy: …......................... 

e- mail:………………………………. 

osoba do kontaktu: …................... 

 

 

F O R M U L A R Z  O F E R T O W Y  
         

  
Nawiązując do zapytania ofertowego opublikowanego w dniu 12.02.2016 roku w siedzibie 

Zamawiającego oraz na jego stronie internetowej www.laundryservice.pl na:  

 

„Przeprowadzenie kompleksowych badań laboratoryjno-przemysłowych polegających na 

opracowaniu technologii prania i dezynfekcji na bazie właściwości nanowody” 

 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę: ……………… PLN netto słownie: 

……………………………………………………………………………………….,  

powiększonej o podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu wykonania przedmiotu 

umowy.  

 

wynikającą z Tabeli Elementów Scalonych; 

L.p. Rodzaj prac Wartość PLN netto 

1 Etap 1  

2 Etap 2  

3 Etap 3  

 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym oraz szczegółowym opisem 

przedmiotu zamówienia, nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń. 

3. Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 

w zapytaniu ofertowym. 

4. Załączniki do niniejszej oferty, załącznik numer: 

1) ...............................................................................................................strona….... 

2) ...............................................................................................................strona....... 

3) ...............................................................................................................strona…… 

 

 

5. Oferta składa się z ................ kolejno ponumerowanych zapisanych stron. 

  

 

 

        ...........................…......................................... 

       podpis/y/ osoby/osób upoważnionej/ych 

       do występowania w imieniu Oferenta  

http://www.laundryservice.pl/


ZAŁĄCZNIK NR 2 
 

…………… dnia ..…................ 2016 r. 

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

Nazwa i adres Oferenta  

        (pieczęć firmowa) 

NIP firmy: …..................................... 

REGON: …....................................... 

tel. kontaktowy: …......................... 

e- mail:………………………………. 

osoba do kontaktu: …................... 

 

OŚWIADCZENIE OFERENTA O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W ZAPYTANIU 

 

 

Działając w imieniu i na rzecz Oferenta 

 

oświadczam, że 

 

1) Spełniamy warunek posiadania uprawnień do realizacji usługi polegającej na 

wykonaniu badań pt. „Przeprowadzenie kompleksowych badań 

laboratoryjno-przemysłowych polegających na opracowaniu technologii 

prania i dezynfekcji na bazie właściwości nanowody”, tym samym posiadamy 

kategorię naukową: ………………….. (proszę wybrać spośród kategorii: A+, A 

albo B), o której mowa w pkt 2 w rozumieniu art. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 30 

kwietnia 2010r. 

2) Nie jesteśmy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

 

 

 

              ...........................................................….... 

                   podpis/y osoby(osób) upoważnionej/nych 

        do występowania w imieniu Oferenta 

                                



ZAŁĄCZNIK NR 3 
 

…………………. dnia ..…................ 2016 r. 

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

Nazwa i adres Oferenta  

        (pieczęć firmowa) 

NIP firmy: …..................................... 

REGON: …....................................... 

tel. kontaktowy: …......................... 

e- mail:………………………………. 

osoba do kontaktu: …................... 

 

 

OŚWIADCZENIE OFERENTA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI 

 

Oferent zobowiązuje się do przestrzegania zasad poufności zgodnie z 

poniższymi zasadami: 

1. Oferent uzyska od Zamawiającego nieujawnione do wiadomości 

publicznej informacje techniczne, technologiczne, finansowe i księgowe, 

organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość 

gospodarczą, co do których Zamawiający podjął niezbędne działania w 

celu zachowania ich w poufności, a w szczególności informacje 

dotyczące Projektu („Informacje Poufne”). 

2. Strony przyjmują do wiadomości, że istota stosunku, oraz dane i 

informacje, które są im znane, lub w których posiadanie weszli wskutek 

udziału w zapytaniu ofertowym są Informacjami Poufnymi.  

3. Oferent nie może bezpośrednio czy pośrednio ujawniać żadnym osobom 

trzecim, innym niż pracownicy i członkowie organów Oferenta, 

Informacji Poufnych ani wykorzystania tych informacji w innym celu niż 

prowadzenie negocjacji lub wykonanie Umowy lub dochodzenie 

roszczeń na podstawie Umowy. 

4. Obowiązek zachowania poufności określony w niniejszym paragrafie 

trwa zarówno podczas postępowania wyłonienia Wykonawcy, jak 

również w czasie trwania Umowy, jak i po jej rozwiązaniu lub 

wygaśnięciu, w terminie 7 lat od daty wykonania przedmiotu Umowy i 

dotyczy również Oferenta, który odstąpił od złożenia oferty. 

5. Każda ze Stron zobowiązuje się w celu ochrony Informacji Poufnych, w 

których posiadanie weszła w związku z ubieganiem się o zamówienie lub 

wykonywaniem Umowy lub w inny sposób, podjąć następujące 

działania:  

5.1 zastosować wszelkie niezbędne środki do zapewnienia ich 

bezpiecznego przechowywania; 

5.2 nie wykorzystywać Informacji Poufnych do żadnego innego celu niż 



zostały one przeznaczone; 

5.3 nie przetrzymywać Informacji Poufnych przez okres dłuższy niż 

konieczny do wypełnienia swoich zobowiązań, wobec drugiej Strony 

oraz władz i organów państwowych, a następnie niezwłocznie, 

jednak nie później niż po upływie miesiąca od wypełnienia 

wspomnianych zobowiązań, zniszczyć te dane i informacje, wraz ze 

wszystkimi wykonanymi kopiami lub na pisemne żądanie Strony, która 

jej dostarczyła, oddać jej wspomniane dane i informacje w terminie 

przez nią wyznaczonym. 

6. Oferent zapewnia, że wszystkie jego zobowiązania wynikające z złożonej 

oferty zostaną wykonane wyłącznie przez osoby, które według jego 

najlepszej wiedzy można uznać za osoby godne zaufania. 

7. Oferent jest zobowiązany do nałożenia obowiązku zachowania 

poufności w zakresie nie węższym niż w zakresie zapytania ofertowego i 

Opisem Przedmiotu Zamówienia na swoich pracowników oraz członków 

swoich organów. Za działania i zaniechania tych osób, Wykonawca 

odpowiada jak za własne czyny. 

8. Zobowiązania o nieujawnianiu Informacji Poufnych nie stosuje się do 

Informacji Poufnych, które utracą swój niejawny charakter na skutek 

okoliczności, za które Oferent nie ponosi odpowiedzialności, a także do 

Informacji Poufnych, które winny być ujawnione przez Stronę na żądanie 

sądów lub uprawnionych do ich otrzymania organów państwowych, lub 

obowiązek ich ujawnienia nakładają na Stronę bezwzględnie 

obowiązujące przepisy prawa. 

 

 

 

 

 

              ...........................................................….... 
                   podpis/y osoby(osób) upoważnionej/nych 

        do występowania w imieniu Oferenta 

      

 


