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     Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 

 

 

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

 /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy / 

 

   ……………………………..………………… 

                                                                (miejscowość, data) 
 

OFERTA 

NAZWA WYKONAWCY: …………………………………… 

ADRES: ………………………………………… 

NIP: ……………………………………………… 

REGON: ……………………………………… 

 

OSOBA DO KONTAKTU: 

 
Imię i Nazwisko: ……………………………………………… 

Telefon kontaktowy: ……………………………………… 

 

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert z dnia 12.08.2021 r.   

na kalibrację i wzorcowanie twardościomierza Rockwell-Brinell oraz dostawę 

wgłębników diamentowych wraz z świadectwem wzorcowania na potrzeby reali-

zacji projektu: „Opracowanie technologii wysokociśnieniowego hartowania ga-

zowego satelitarnych kół zębatych epicyklicznej przekładni lotniczej silnika 

FDGS, wykonanej ze stali Pyrowear 53 i pracujących w warunkach długotrwałych 

i cyklicznie zmiennych obciążeń eksploatacyjnych” składam/y następującą ofertę 

dotyczącą realizacji przedmiotu zamówienia szczegółowo opisanego w zaprosze-

niu do składania ofert: 

1. Kalibracja oraz wzorcowanie twardościomierza  

Cena netto ........................ zł słownie …………………………………………… 

Stawka VAT  ……… % 

Cena brutto (z podatkiem VAT)………………………….......................... zł 
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słownie: ................................................................................... 

2. Wgłębnik diamentowy  wraz ze świadectwem wzorcowania – 

2 szt. 

Cena netto ........................ zł słownie …………………………………………… 

Stawka VAT  ……… % 

Cena brutto (z podatkiem VAT)………………………….......................... zł 

słownie: ................................................................................... 

 

Warunki zapłaty sposób płatności …………………………………………………….. 

Oświadczam/my, że: 

1. zapoznałem/am się z treścią zaproszenia do składania ofert i nie wnoszę do 

niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte, 

2. wykonam przedmiot zamówienia w terminie do 10.09.2021 r., 

3. uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i 

złożenia niniejszej oferty, 

4. w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania przed-

miotu zamówienia wraz z transportem, 

5. jesteśmy związani ofertą na okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania 

ofert, 

6. zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych w Sieć Badawcza 

Łukasiewicz – Instytucie Mechaniki Precyzyjnej oraz wyrażam zgodę na przetwa-

rzanie moich danych osobowych na potrzeby prowadzenia niniejszego postępo-

wania zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związ-

ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu ta-

kich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochro-

nie danych). 
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                                          ………………….............................. 

                                               (Data i podpis) 


