Załącznik nr 3 do ZO nr 1/2019
Zamawiający: OctopusVR Sp. z o.o.
Ul. Piotrkowska 66, 90-105 Łódź
NIP: 7252176529
KRS: 0000657733
Wykonawca:
…………………………………………………….
……………………………………………………
(pełna nazwa i adres)

NIP: ………………………….
Reprezentowany przez:
…………………………….
(imię i nazwisko, funkcja)

.................................. dnia .......................

FORMULARZ OFERTOWY
Ja/My, niżej podpisani:
………………………………………………………………………………………………………………………..
....................................................................................................................................................................
(Zarejestrowana nazwa Wykonawcy/ pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie1)
Numer telefonu do kontaktu ………………………………. Adres mailowy: . ………………… ………………………………
ubiegając się o udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności przez OctopusVR
Sp. z o.o. w Łodzi, którego przedmiotem jest
Usługa przeprowadzenia prac rozwojowych w zakresie opracowania założeń technologicznych
i stworzenia prototypów alternatywnych modeli funkcjonalnych (czyli Zestawów), pozwalających na
przetestowanie opracowanych koncepcji, osobno dla fantomów odwzorowujących wymiary osób
dorosłych, dzieci/młodzieży i noworodków (łącznie 3 zestawy) w projekcie pn. „Prace rozwojowe w
zakresie aplikacji VR ACT, umożliwiające realizację symulacji medycznych w scenariuszach treningowych
ALS/PALS” realizowanym przez OctopusVR Sp. z o.o. z Łodzi, współfinansowanym ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014 – 2020
składam/y niniejszą ofertę na wykonanie zamówienia,
1. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z wymaganiami zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu
zamówienia,
zamieszczonymi
w
Zapytaniu
ofertowym
nr
01/2019
wraz
z załącznikami i nie wnoszę/wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
2. Oferuję/my wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym
nr 01/2019 za
Cena
netto:
……………………….
(słownie:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..)
1

Niepotrzebne skreślić

1

Stawka (%) podatku VAT: ………………..
Kwota VAT: ……………………………….
Cena
brutto:
……………………….
(słownie:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..)
3.

Oświadczamy, że zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie:
do 30 kwietnia 2019 r.
4. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu
terminu składania ofert.
5. Oświadczam/y, że zrealizuję/emy zamówienie zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 01/2019.
6. OŚWIADCZAMY, że do realizacji zamówienia skierujemy personel o wykształceniu i doświadczeniu
wskazanym w tabeli, stanowiącej załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.
7. OŚWIADCZAMY, że na wezwanie Zamawiającego przedstawimy, w terminie 7 dni od daty
otrzymania wezwania, dokumenty potwierdzające prawdziwość oświadczeń objętych niniejszą
ofertą.
8. Oświadczam/y, że informacje i dokumenty zawarte w Ofercie na stronach od nr ........................
do nr ......................... stanowią/nie stanowią2 tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Informacje
i dokumenty zawarte na pozostałych stronach Oferty są jawne.
(W przypadku utajnienia oferty Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert
zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 4
ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę
przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki:
1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna
informacja mająca wartość gospodarczą,
2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.)
9. AKCEPTUJEMY przedstawione w zapytaniu warunki zmian w umowie, a naszą ofertę
przygotowaliśmy z uwzględnieniem tych warunków.
10. Oświadczam/y, że w razie wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję/emy się do
podpisania umowy na warunkach zgodnych z Zapytaniem Ofertowym nr 01/2019.
11. Zarejestrowane

nazwy

i

adresy

wykonawców

występujących

wspólnie:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….….……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
12. Oświadczam/y, że następujące części zamówienia zamierzam/y powierzyć do realizacji przez
podwykonawców3:

2

Niewłaściwe skreślić

3

Wypełnić jeżeli dotyczy, w tym w ramach konsorcjum

2

Lp.

Część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza Nazwa (firma) podwykonawcy
powierzyć podwykonawcy

13. Oświadczam/y, że wybór Oferty będzie/ nie będzie4 prowadził do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje
zamawiającego, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku
13. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1)
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu

…………………………………………
(podpis)
Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty, są:
1)

…………………………………………………………..….

2)

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

3)

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

4)

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

5)

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

.....................................
Miejsce i data
…………………………………………..
Podpis i pieczęć osoby upoważnionej
4

Niewłaściwe skreślić

3

