
 
 
 
 

 

 

Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr 2/17 

 

Wybór Wykonawcy (wybieranego przed złożeniem wniosku o dofinansowanie) usługi 

polegającej na przeprowadzeniu badań w zakresie metody i technologii produkcji mas 

bitumicznych oraz recyklingu destruktu asfaltu na gorąco pod kątem technicznym, 

ekonomicznym i ekologicznym,  w planowanym do złożenia w ramach konkursu nr 

5/1/1.1.1/2017 projekcie pn. „Projekt innowacyjnej linii technologicznej do produkcji mas 

bitumicznych zasilanej układem kogeneracyjnym z silnikiem spalinowym na wysokometanowe 

paliwo gazowe”. 

Numer zapytania: ……….  

 

FORMULARZ OFERTY 

 

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

Nazwa Wykonawcy 

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

Adres siedziby 

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

Numer KRS 

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

NIP, REGON 

………………………………………………………………………………….. 

Nr telefonu i faxu 

………………………………………………………………………………….. 

Adres e-mail 

 

Wybór Wykonawcy (wybieranego przed złożeniem wniosku o dofinansowanie) usługi polegającej na 

przeprowadzeniu badań w zakresie metody i technologii produkcji mas bitumicznych oraz recyklingu 

destruktu asfaltu na gorąco pod kątem technicznym, ekonomicznym i ekologicznym,  w planowanym 

do złożenia w ramach konkursu nr 5/1/1.1.1/2017 projekcie pn. „Projekt innowacyjnej linii 

technologicznej do produkcji mas bitumicznych zasilanej układem kogeneracyjnym z silnikiem 

spalinowym na wysokometanowe paliwo gazowe”, oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z treścią 

zapytania ofertowego za cenę: 

netto: …………………………….……. PLN 



 
 
 
 

 

 

(słownie:………………………………….…………………………………………………………………………

………......) 

VAT............% t.j...............................................PLN 

brutto: …………………………….……. PLN 

w tym: 

a) Opracowanie technologii wykorzystania destruktu do produkcji 

netto: …………………………….……. PLN 

(słownie:………………………………….…………………………………………………………………………

………......) 

VAT............% t.j...............................................PLN 

brutto: …………………………….……. PLN 

b) Opracowanie prototypu instalacji linii technologicznej w skali 

netto: …………………………….……. PLN 

(słownie:………………………………….…………………………………………………………………………

………......) 

VAT............% t.j...............................................PLN 

brutto: …………………………….……. PLN 

c) Testowanie technologii wytworzenia destruktu 

netto: …………………………….……. PLN 

(słownie:………………………………….…………………………………………………………………………

………......) 

VAT............% t.j...............................................PLN 

brutto: …………………………….……. PLN 

d) Testowanie odcinków dróg 

netto: …………………………….……. PLN 

(słownie:………………………………….…………………………………………………………………………

………......) 

VAT............% t.j...............................................PLN 

brutto: …………………………….……. PLN 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zamówienia udzielanego zgodnie z zasadą 

konkurencyjności.  

2. Zamówienie zobowiązujemy się zrealizować w terminie określonym w zamówieniu. 



 
 
 
 

 

 

3. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym jest: 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
imię nazwisko  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel./fax, adres e:mail: ……………………………………………………………………………………………. 

4. Mając świadomość odpowiedzialności karnej z tytułu składania fałszywych oświadczeń w celu 

uzyskania zamówienia, wynikającej z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny (Dz. 

U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 – jednolity tekst z późniejszymi zmianami) oświadczam, że: 

Jesteśmy/nie jesteśmy* uczelnią publiczną, państwowym instytutem badawczym, instytutem 

PAN lub inną jednostką naukową będącą organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą 

wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 

2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek 

naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 

finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), i otrzymała co najmniej ocenę B. 

*niepotrzebne skreślić  

5. Oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na 

dzień składania oferty. 

 

Do oferty załączono następujące dokumenty: 

………………………………………………………. 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

 

Miejscowość, data ……………………… 

 

 

………………………………………………………………………………………………… 

(data i czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/ych  
do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 


