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Załącznik nr 1 

....................................................................                                                                  CRZP/IPO/EA/12/18 

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

.................................................................... 
(nazwa i adres Wykonawcy) 

Zamawiający: 

Instytut Przemysłu Organicznego 

ul. Annopol 6 

03-236 Warszawa   

 

FORMULARZ  OFERTY 

Na podstawie zapytania ofertowego podejmuję się wykonania przedmiotu zamówienia 

zgodnie z dobrą praktyką, wiedzą, obowiązującymi przepisami oraz należytą starannością i 

składam ofertę na zadanie pn.  

Wykonania Raportu oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji pn.: 

Opracowanie w skali półtechnicznej technologii ciągłej produkcji merkaptanu 

perchlorometylowego (PCMM), półproduktu w technologii fungicydów do ochrony roślin, 

oraz technologii tiofosgenu stosowanego w produkcjach farmaceutycznych. 

 

Oferujemy wykonanie zamówienia za : 

 

Wartość  netto  ……………………………………………………………………..zł 

VAT…………………………………………………………………………………………………….zł 

Wartość  brutto……………………………………………………………………..zł 

 

1. Oświadczamy, że cena podana powyżej jest niezmienna w okresie realizacji przedmiotu 

zamówienia i obejmuje wszystkie koszty, jakie ponosi Wykonawca w związku z realizacją 

przedmiotowego zamówienia. 

2. Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do rozpoczęcia i zakończenia 

realizacji zamówienia w terminie  2 miesięcy od podpisania umowy. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i nie wnosimy 

jakichkolwiek zastrzeżeń do możliwości jego realizacji oraz zobowiązujemy się do 

wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami przedstawionymi przez 

Zamawiającego, określonymi w opisie przedmiotu zamówienia . 

4. Oświadczam, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu, odpowiadające 

przedmiotowi zamówienia: 

 posiadamy odpowiednie kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; 
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 jesteśmy w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej do wykonania 

zamówienia; 

 dysponujemy odpowiednimi zdolnościami technicznymi lub zawodowymi. 

5. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszelkie informacje, które były potrzebne do przygotowania 

oferty oraz, że wyceniliśmy wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania 

umowy oraz że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy w niniejszym postępowaniu, 

akceptujemy powyższe dokumenty, nie wnosimy do nich zastrzeżeń, a także przyjmujemy 

warunki tam zawarte. 

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez 30 dni od terminu składania 

ofert, wyznaczonego przez Zamawiającego. 

7. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy 

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

 

 

 

 

 

..........................................................    .................................................................... 
(miejscowość i data)       (podpis oraz pieczątka Wykonawcy) 

 


