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Załącznik nr 1 

do Zapytania Ofertowego nr 1-2017 

 

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

(miejscowość i data) 

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

(nazwa i adres Wykonawcy) 

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

(telefon) 

 
……………………………………………………... 

(adres e-mail) 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

  

Dotyczy: Zapytanie ofertowe nr 1-2017 dla projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych 

bezołowiowych farb utwardzanych promieniami UV przeznaczonych do zdobienia szkła 

użytkowego czystego i powlekanego powłokami organicznymi” realizowanego przez firmę ETC 

Sp. z o. o. 

 

Na podstawie Zapytania ofertowego nr 1-2017 składam ofertę w zakresie wykonania zleconych prac 

badawczo-rozwojowych zmierzających do opracowania innowacyjnych bezołowiowych farb 

utwardzanych promieniami UV przeznaczonych do zdobienia szkła użytkowego czystego i 

powlekanego powłokami organicznymi. 

 

Usługa badawcza będzie obejmować: 

 Etap 1 projektu: Badania i dobór surowców do otrzymywania farb utwardzalnych 

promieniami UV. Usługodawca wytypuje oligomery akrylowe, monomery akrylowe, 

fotoinicjatokoinicjatory, katalizatory, inhibitory, pigmenty organiczne i nieorganiczne, środki 

pomocnicze – w tym: zwilżające i dyspergujące, poprawiające rozlewność, 

odpowietrzające i odmieniające, promotory adhezji. 

 Etap 2 projektu: Badania w skali laboratoryjnej nad otrzymywaniem próbek 

bazowych kompozycji polimerowych utwardzalnych promieniami UV bez zawartości 

pigmentów. Usługodawca przeprowadzi badania zakresie opracowania kompozycji 

składającej się z wytypowanych oligomerów i monomerów. Zbadana zostanie ich 

mieszalność i wzajemna kompatybilność. Do każdej kompozycji dobrany zostanie 

odpowiedni układ fotoinicjatorów, a skuteczność jego działania potwierdzona zostanie 

badaniem stopnia usieciowania otrzymanej powłoki lakierowej (spektroskopia 

w podczerwieni FTIR, skaningowa kalorymetria różnicowa DSC, test rub-out 

z zastosowaniem metyloetyloketonu). Badania będą również obejmowały dobór 

jakościowy i ilościowy środków pomocniczych oraz ewentualnie wypełniacza 

nieorganicznego. 

 Etap 4 projektu: Badania w skali laboratoryjnej nad otrzymywaniem próbek 

pigmentowanych kompozycji polimerowych utwardzalnych promieniami UV. 

Usługodawca przeprowadzi badania nad opracowaniem pigmentowanych kompozycji 

polimerowych składających się z wytypowanych we wcześniejszych etapach badań 

oligomerów i monomerów, układu fotoinicjatorów, środków pomocniczych, pigmentów 

i wypełniaczy. Warunki utwardzania zostaną dobrane i zweryfikowane na podstawie 

wyników oznaczeń stopnia usieciowania otrzymanej powłoki lakierowej (spektroskopia 
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w podczerwieni FTIR, skaningowa kalorymetria różnicowa DSC, test rub-out 

z zastosowaniem metyloetyloketonu). 

 

Odniesienie do kryteriów oceny 

C 

Cena ofertowa (C) rozumiana jako cena netto przedmiotu zamówienia 

 

CENY PODANE SĄ W WALUCIE: ………………. (proszę podać walutę) 

 

Część prac B+R Cena netto 
Stawka 

VAT 
Cena Brutto 

Etap 1:    

Etap 2:    

Etap 4:    

RAZEM:    

  

T 

Dostępność (D) rozumiana jako czas w miesiącu, który Wykonawca jest w stanie poświecić na 

prowadzenie zleconych prac badawczo-rozwojowych (w godzinach) 

Dostępność w miesiącu: …………………… godzin 

 

 

Działając w imieniu wykonawcy: 

a) Wyrażamy gotowość do podjęcia się wykonania całego przedmiotu zamówienia w zakresie 

wymienionym w Zapytaniu ofertowym nr 1-2017. 

b) Oświadczam, że zamówienie zostanie zrealizowane maksymalnie do dnia 30-09-2018 r., 

zgodnie z harmonogramem realizacji przedmiotu zamówienia wskazanym w zapytaniu 

ofertowym nr 1-2017, z zastrzeżeniem możliwości wprowadzania zmian w zawartej umowie z 

Zamawiającym, o których mowa w pkt. XI. Warunki zmiany umowy wspomnianego zapytania 

ofertowego. 

c) Oświadczam, że jesteśmy związani niniejszą ofertą do dnia 28-02-2018 r. 

 

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu 

Oświadczam, że posiadam pracowników naukowych, i/lub kadrę inżynierską posiadającą niezbędne i 

adekwatne do przedmiotu badań kwalifikacje i doświadczenie. 

 

Oświadczenie o braku powiązań 

Oświadczam, że nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania 

kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w 

imieniu beneficjenta 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 

lub nie został określony przez IZ PO; 

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. 
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Imię i nazwisko osoby 

upoważnionej do złożenia oferty 

 

Data, pieczęć i podpis 

 

 

 

 

 

 


