
 

 

 

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Ścieżka dla Mazowsza” 

Załącznik nr  1 

FORMULARZ OFERTOWY 
dot.  

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PODZLECENIA CZĘŚCI MERYTORYCZNYCH PRAC PROJEKTU nr LF/02021 
 

Dotyczy projektu pn. „Utworzenie pierwszego przemysłowego urządzenia rentgenowskiego, wykorzystującego 
technologię bezpośredniej konwersji – dedykowanego dla celów kontroli jakości w przemyśle spożywczym”, 
realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr MAZOWSZE/0099/19 w ramach programu Ścieżka dla 
Mazowsza, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 
 
Dane Oferenta: 

Nazwa  …………………………………………………………………………………………………….. 

Adres siedziby  …………………………………………………………………………………………………….. 

NIP …………………………………………………………………………………………………….. 

 
Dane kontaktowe: 

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………….. 

Nr telefonu …………………………………………………………………………………………………….. 

Adres e-mail …………………………………………………………………………………………………….. 

 
KRYTERIA DOSTĘPU: 

LP Kryterium TAK / NIE 

1. 
Doświadczenie w opracowywaniu układów przetwarzania obrazu z elementu 
detekcyjnego CdTe/ASIC (potwierdzone realizacją projektów dot. podobnej 
tematyki) ……………………………………… 

2.  Brak powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym ……………………………………… 

 
KRYTERIA PUNKTOWANE OCENY: 

KRYTERIUM CENOWE KWOTA NETTO (PLN) 

I. Opracowanie wstępnego układu przetwarzania obrazu ……………………………………… 

II. Opracowanie finalnego układu przetwarzania obrazu ……………………………………… 

CENA OFERTY NETTO (I+II) ……………………………………… 

 

KRYTERIUM CZASU REALIZACJI ZAMÓWIENIA CZAS REALIZACJI (MIESIĄCE) 

I. Opracowanie wstępnego układu przetwarzania obrazu ……………………………………… 

II. Opracowanie finalnego układu przetwarzania obrazu ……………………………………… 

ŁĄCZNY CZAS REALIZACJI (I+II) ……………………………………… 

 

 
Miejscowość ...................................... dnia .......................                           
       

        ..........................................................  
       Podpis i pieczęć osoby(ób) uprawnionej(ych) 

   do reprezentowania Oferenta 



 

 

 

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Ścieżka dla Mazowsza” 

 

OŚWIADCZENIA OFERENTA 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami przystąpienia do zamówienia określonymi w zapytaniu 
ofertowym oraz uzyskałem/am niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

2. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji 
przyszłego świadczenia umownego, zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym. 

3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z kryteriami dostępu, zakresem usług i wymaganiami opisanymi w zapytaniu 
ofertowym i oferowane usługi spełniają wszystkie minimalne wymagania. 

4. Zapoznałem/am się z opisem technicznym i nie wnoszę w stosunku do niego żadnych uwag. 

5. Oświadczam, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

6. W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez 
PID Polska  sp. z o.o., zgodnie z treścią zapytania ofertowego. 

7. Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym. Przez 
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem (zamawiającym) lub 
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta (zamawiającego) lub osobami 
wykonującymi w imieniu beneficjenta (zamawiającego) 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,  

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.  

e) powiązaniu innym niż wskazane powyżej, które narusza zasadę konkurencyjności. 

8. Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję ma doświadczenie w opracowywaniu układów przetwarzania 
obrazu z elementu detekcyjnego CdTe/ASIC (potwierdzone realizacją projektów dot. podobnej tematyki). 

 

 
Miejscowość ...................................... dnia .......................                           
       

        ..........................................................  
       Podpis i pieczęć osoby(ób) uprawnionej(ych) 

   do reprezentowania Oferenta 

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, wynikającej z art. 297 § 1 i 2 
Kodeksu Karnego. 

 
 
Miejscowość ...................................... dnia .......................                           
       

        ..........................................................  
       Podpis i pieczęć osoby(ób) uprawnionej(ych) 

   do reprezentowania Oferenta 
 


