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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dn. 23.10.2017 r. 
Formularz ofertowy 
 

Oferta dla MFO S.A. 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 23.10.2017 r. składam niniejszą ofertę na wykonanie w/w 

zamówienia: 

Wykonanie usługi badawczo-rozwojowej „Badanie wpływu geometrii narzędzi i parametrów procesu na 

jakość wyrobu – złożonego profilu kształtowego” 

 

I. Nazwa i dane adresowe Wykonawcy 

Nazwa*: 

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

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

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

Adres*: ………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….. 

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

NIP*: …..…………………………………………….……….…… 

II. Warunki oferty  

Ważność oferty: ............ dni* (minimum 60 dni od daty upływu terminu dostarczenia ofert, tj. od 30 

października  2017 r.) 

Przedmiot zamówienia  Cena netto* 
PLN/EUR** 

Cena brutto* 
PLN/EUR** 

Termin realizacji zamówienia* 

Wykonanie usługi 
badawczo-rozwojowej 
„Badanie wpływu 
geometrii narzędzi i 
parametrów procesu na 
jakość wyrobu – 
złożonego profilu 
kształtowego” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasoby techniczne będące w dyspozycji Wykonawcy: 

Oferent dysponuje TAK/NIE 

laboratorium badań metalograficznych, wyposażone w 
szlifierki do zgładów, pracownię chemiczną z 
wyposażeniem pozwalającym na wykonanie zgładów 
trawionych, mikroskopy pozwalające na wykonanie zdjęć 
metalograficznych w zakresach od x5 do x50 i od x50do 
x1000, 
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oprogramowanie komputerowe do analizy obrazów 
metalograficznych, pozwalające na ocenę ilościową 
geometrii taśmy w strefie rozkroju oraz w strefie 
otworowania, 
 

 

możliwość wykonania pobrań materiału do badań we 
wskazanym przez zlecającego czasie, wynikającym z 
procesów technologicznych i cyklu planowania produkcji, 
nie dłuższym niż 12 godzin, tj. w dniu następnym od 
zawiadomienia, 
 

 

udokumentowana znajomość linii technologicznych 
wykorzystujących giętarki wielorolkowe, 
 

 

wyposażenie umożliwiające samodzielne, nie 
perturbujące procesu produkcyjnego, pobranie próbek 
(zdolność do samodzielnego pobrania materiału 
badawczego), 
 

 

oprogramowanie dedykowane do modelowania procesów 
kształtowania profili na rolkach w wersji komercyjnej, np. 
SimufactForming, Copra, itp., 
 

 

wiarygodność jednostki naukowej, udokumentowana 
realizacją badań zlecanych w trybie konkursu, 
 

 

kadra posiadająca doświadczenie w zakresie technologii 
kształtowania blach (gięcie, wykrawanie, tłoczenie), 
udokumentowane publikacjami i realizacją zleceń z 
przemysłu dotyczącymi tych zagadnień. 
 

 

 

III. Oświadczenia Wykonawcy 

Ja (my) niżej podpisany (i) oświadczam (y), że: 

 Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone  w zapytaniu 

ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie. 

 Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności  lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

 Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 

we wskazanych terminach. 

 Wykonawca posiada niezbędną wiedzę  i doświadczenie dotyczące przedmiotu zamówienia oraz 

dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
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lub zagwarantowanie odpowiednich podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i 

doświadczenie dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 

 Oświadczam, iż nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania 

osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w 

imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i 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, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są 

związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym 

lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 

uzasadnione wątpliwości co do bezstronności. 

 
 

 

 

Miejscowość ……………….…………, dnia…………………… r.* 

 

                                                          _________________________________ 

                                                                             (podpis i pieczęć wystawcy oferty)* 

 

*dane obligatoryjne 
** niepotrzebne skreślić 
 

 

 


