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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz oferty 

 

W odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2019, którego celem jest wyłonienie Wykonawcy na 
realizację dostaw surowców do chemicznego nawadniania na potrzeby realizowanego projektu 
badawczo-rozwojowego POIR.01.02.00-00-0033/16 pn. „Opracowanie technologii intensyfikacji 
wydobycia ropy naftowej na bazie innowacyjnej w skali światowej polifrakcyjnej nanoemulsji”, 
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działania 
1.2 „Sektorowe programy B+R”, Programu sektorowego INNOCHEM, Oferent składa poniższą 
ofertę: 

 

Dane oferenta: 

Nazwa:  

Adres:  

NIP:  

NR KRS/CEIDG:  

Dane osoby kontaktowej: 

Imię i nazwisko:  

Adres e-mail:  

Telefon:  

Parametry oferty 

Data przygotowania oferty:  

Oświadczenia 

Oferent oświadcza, iż zapoznał się z Zapytaniem 
Ofertowym i akceptuje wszystkie postanowienia 
Zapytania Ofertowego. 

TAK/NIE* 

Cena usług (w PLN) – proszę uzupełnić tylko dla wybranych przez siebie części wskazanych 
szczegółowo w Zapytaniu ofertowym 
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Część 1 

Cena netto za 1 kg: …………………. PLN  

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

VAT: …………………………………. 

Cena brutto za 1 kg: ………………………………PLN  

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

Część 2 

Cena netto za 1 kg: …………………. PLN  

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

VAT: …………………………………. 

Cena brutto za 1 kg: ………………………………PLN  

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

Część 3 Nie dotyczy 

Część 4 

Cena netto za 1 kg: …………………. PLN  

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

VAT: …………………………………. 

Cena brutto za 1 kg: ………………………………PLN  

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

Część 5 

Cena netto za 1 kg: …………………. PLN  

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

VAT: …………………………………. 

Cena brutto za 1 kg: ………………………………PLN  

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

Część 6 

Cena netto za 1 kg: …………………. PLN  

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

VAT: …………………………………. 

Cena brutto za 1 kg: ………………………………PLN  
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(słownie: …………………………………………………………………………………………………….) 

Część 7 Nie dotyczy 

Część 8 Nie dotyczy 

Część 9 

Cena netto za 1 kg: …………………. PLN  

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

VAT: …………………………………. 

Cena brutto za 1 kg: ………………………………PLN  

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

Część 10 

Cena netto za 1 kg: …………………. PLN  

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

VAT: …………………………………. 

Cena brutto za 1 kg: ………………………………PLN  

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

Część 11 

Cena netto za 1 kg: …………………. PLN  

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

VAT: …………………………………. 

Cena brutto za 1 kg: ………………………………PLN  

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

Dane osoby upoważnionej do złożenia oferty w imieniu oferenta 

Imię i nazwisko:  

Stanowisko służbowe:  

Data i podpis wraz z pieczątką: 
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*Niepotrzebne należy skreślić. 

 


	Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz oferty

