ZAŁĄCZNIK Nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY
na zakup szwów PTFE (1 000 m)
do Zapytania Nr 01/01/2021 - rozeznanie rynku

Balton Sp. z o.o.
ul. Nowy Świat 7/14
00-496 Warszawa
Dane rejestrowe Wykonawcy:
Imię i nazwisko lub nazwa Firmy:
Adres zamieszkania lub adres siedziby
Firmy:
Pesel / Regon:
NIP:

Dane kontaktowe Wykonawcy:
nr telefonu:
adres e-mail:
FORMULARZ OFERTOWY
1. W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe z dnia 19.01.2021 roku o numerze ZAPYTANIE
01/01/2021 Rozeznanie Rynku, realizowane w ramach Projektu „Opracowanie technologii
produkcji pierwszej polskiej zastawki serca”, realizowanego na podstawie Umowy
o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0073/20-00, w ramach Działania 1.1: Projekty B+R
przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, składam ofertę.
2. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Zapytania Ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych
zastrzeżeń oraz uznaję się związany określonymi w nim postanowieniami.
3. Wykonam cały przedmiot zamówienia określony w Zapytaniu.
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4. Oświadczam, że podmiot, który reprezentuje nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo
z Zamawiającym.

LP

Przedmiot Zamówienia

1

Zakup szwów PTFE 1000 mjedna szpula

Łączna cena netto za
1000m

Łączna cena brutto za 1000m

Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
Miejscowość ………………….., dnia …………………..

…………………..…………………….
podpis Wykonawcy
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OŚWIADCZENIE:
Oświadczam, iż z Zamawiającym nie występuje powiązanie osobowe ani kapitałowe:
„Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub
osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z 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
lub nie został określony przez IZ PO,
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.”

Miejscowość ………………….., dnia …………………..

…………………..…………………….
podpis Wykonawcy
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