Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego w postępowaniu nr
MTF-1/2019 - Formularz ofertowy

Miejscowość, dn. ……………………… r.

Pieczęć Wykonawcy

Nr zamówienia: MTF-1/2019
Zamawiający:
Modern Technologies & Filtration Sp. z o.o.
Przybyszewskiego 73/77/8
01-824 Warszawa
e-mail: mtf@mtf.pl
NIP 527 115 02 28

FORMULARZ OFERTOWY
Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy / Wykonawców występujących wspólnie*:
..................................................................
(Zarejestrowana nazwa Wykonawcy / pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie*)
..................................................................
(Zarejestrowany adres Wykonawcy / pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie*)
..................................................................
(Numer telefonu, e-mail)

Odpowiadając na Zapytanie ofertowe z dnia 2 kwietnia 2017 r „realizacja prac badawczorozwojowych
1

obejmujących przygotowanie kodu programu OpenFoam do symulowania
procesów zgazowania i pirolizy.” realizowanych w ramach ERA-NET Bioenergy 11, składam
ofertę następującej treści:
Oferuję wykonanie usługi zgodnie z wymaganiami stawianymi w zapytaniu ofertowym.

1.

Oferuję realizację zamówienia według następujących stawek:

Zadanie 1
Cena netto
Wartość VAT
Cena brutto

Zadanie 2
Cena netto
Wartość VAT
Cena brutto

2

2.

Oświadczam, że spełniam minimalne wymagania stawiane w Zapytaniu Ofertowym:

LP.
Dowody potwierdzające spełnienie
warunku

Minimalne wymagania:

1

oferent zrealizował w przeciągu ostatnich 5 lat
przynajmniej jeden projekt wykorzystujący
oprogramowanie OpenFoam do opisu procesów
zgazowania lub pirolizy

2

oferent zrealizował w przeciągu ostatnich 3 lat
przynajmniej jeden projekt zawierający modelowanie
transportu cząstek zawieszonych
w przepływie,

3

oferent zrealizował w przeciągu ostatnich trzech lat
przynajmniej jeden projekt modelowania CFD
przepływu gazów w geometrii zbiornika z dopływem i
odpływem gazu

3.

Oświadczam, że zapoznałem się z Zapytaniem Ofertowym, przyjmuję warunki w nim
zawarte i nie wnoszę zastrzeżeń. Zobowiązuję się do realizacji Zamówienia zgodnie z tymi
warunkami.

4.

Oświadczam, iż uważam się za związanego niniejszą Ofertą przez okres 120 dni od upływu
terminu składania Ofert.

5.

Do niniejszej oferty załączam następujące dokumenty zgodnie z Zapytaniem Ofertowym:
a) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
b) Odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej;
c) Kopię pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisującej/podpisujących ofertę do
podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, jeżeli
3

umocowanie nie wynika z
…………………………………………………

innych dokumentów do niej
…………………………………………………

(data i miejscowość)

załączonych;*

(podpis oferenta)

*niepotrzebne skreślić
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