
Załącznik nr 1. 
 
 

                         ………………......………………... 

                                          (miejscowość, data) 
 

Oferent: 
 

……………………….………………………….…………………….... 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
(pełna nazwa Wykonawcy i adres do korespondencji) 

 
tel.:……………….………………………………. 
fax:…………………………….…………………. 
e-mail: ………….………………………………. 

 
……………………………….………………………………… 
(osoba do kontaktu po stronie Oferenta, imię nazwisko, tel.) 

 
 

OFERTA 
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe 

 
1. Cena: 

Oferowana cena łączna przedmiotu zamówienia netto:.............................................................. , 
 

słownie:..................................................................................................................... ....................................................................... 
 

Oferowana cena łączna przedmiotu zamówienia brutto: ............................................................. , 
 

słownie:........................................................................................................................................................................................... 
 

 
 

Lp. 
 

Przedmiot zamówienia 
 

Wartość netto 
 

Wartość brutto 

Przedmiotem zamówienia jest zakup praw własności intelektualnej 
do projektów wytworzonych w ramach usług badawczo-
rozwojowych, polegających na zaprojektowaniu oraz wykonaniu 
prototypów (wzorów przemysłowych) bielizny damskiej oraz 
strojów kąpielowych bazujących na materiałach i surowcach 
wskazanych przez Zamawiającego. Zamówienie obejmuje wykonie 
łącznie 16 (szesnastu) projektów i 16 (szesnastu) prototypów o 
różnym designie uzgodnionym z Zamawiającym. 
Wybór materiałów i ich dostarczenie na potrzeby stworzenia 
prototypów zapewnia Zamawiający. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do uczestniczenia w procesie 
tworzenia projektów i prototypów, oraz zgłaszania sugestii i 
wskazywania poprawek. Wykonanie prototypów nastąpi po 
zaakceptowaniu wykonanych projektów. 
Przedmiot zamówienia obejmuje również dostarczenie wyników 
prac badawczo-rozwojowych w formie raportu, który obejmuje 
szczegółową dokumentację techniczną zawierającą: 
- opis technologiczny, 
- wykonanie projektu przy użyciu oprogramowania CAD/CAM, 
- szkic odręczny, 
- normy zużycia materiału, 

  



- dokładne pomiary prototypów. 
 
W celu realizacji wyżej wymienionego zakresu prac Zamawiający 
zobowiązuje się do: 
- ścisłej współpracy z Wykonawcą, 
- wytypowania przedstawiciela Zamawiającego do kontaktów 
roboczych z Wykonawcą w procesie realizacji zamówienia, 
- udostępnienia Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego 
oprogramowania CAD/CAM niezbędnego do realizacji zamówienia, 
- udostępnienia w zakresie uzgodnionym z Wykonawcą, materiałów 
oraz posiadanego zaplecza technicznego niezbędnego do 
przeprowadzenia prac B+R, będących przedmiotem zamówienia. 
 

 

2. Termin ważności oferty: 

Oferta jest ważna przez 90 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert. 
 

3. Uwagi: 

………………………………………………………..…………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………...……………………… 
 
 
 
 

……………………………………………………………………. 
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Oferenta) 



 

OŚWIADCZENIA OFERENTA: 

 
Działając w imieniu i na rzez Oferenta ………………………………….………………………… (nazwa Oferenta) 
oświadczam, że : 

1. Oferta obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, a oferowana w niej 
cena zawiera wszystkie składniki kosztów wynikające z dokumentacji związanej z 
realizacją zamówienia. 

2. Oferta jest podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta. 
3. Zapoznałem/zapoznałam się z treścią zapytania ofertowego i akceptuję założenia w nim 

zawarte dotyczące zakresu zamówienia. 
4. Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 
5. W sytuacji wyboru oferty jako najkorzystniejszej oraz na mocy podpisanej umowy na 

przeprowadzenie prac B+R Oferent jako Zleceniobiorca zobowiązuje się do przeniesienia 
w całości na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do utworów powstałych w 
związku z realizacją umowy i zobowiązuję się do zachowania pełnej poufności na temat 
przeprowadzonych prac B+R oraz ich wyników. 

6. Oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o 
zapisy zawarte w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

7. Oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie usług objętych 
zapytaniem ofertowym tj. przeprowadzania prac B+R w zakresie wskazanym w 
niniejszym zapytaniu ofertowym. 

8. Oferent posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi 
dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania 
tego zamówienia. 

 

……………………………………………………………………. 
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Oferenta) 



……………………………… 
 

 
 

(miejscowość, data) 

 

 Załącznik nr 2 
 
 

 

 OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I OSOBOWYCH Z FIRMĄ 

 KINGA SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. KOMANDYTOWA 
 
 
 
 

Ja,  niżej  podpisany/a ………………  (imię  i  nazwisko  osoby  upoważnionej  do reprezentacji Oferenta) ............................................... , 

upoważniony/a  do  reprezentacji  Oferenta:  ………  (nazwa  Oferenta) ..................................................... niniejszym 

oświadczam o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Kinga Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. 

komandytowa, rozumianych jako wzajemne powiązania między Kinga Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. 

komandytowa lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Kinga Sp. z o.o. i 

Wspólnicy Sp. komandytowa lub osobami wykonującymi w imieniu Kinga Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. 

komandytowa czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 

Oferenta a mną jako Oferentem, polegające w szczególności na: 

 
1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

2. posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów 

prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych 

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

4. 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. 

 
 
 
 

………………………………………. 
(podpis Oferenta) 



……………………………… 
 

(miejscowość, data) 

 

 Załącznik nr 3 
 
 

 

 OŚWIADCZENIE 
 
 
 

Ja, niżej podpisany/a ……………… (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji 

Oferenta)……………………….,   upoważniony/a  do   reprezentacji   Oferenta:   ………   (nazwa Oferenta) 

………………………….       niniejszym    oświadczam    iż    Oferent    ……………………….    (nazwa Oferenta) 

…………………………. prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i 

doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada 

faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, 

potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia. 

 
 
 
 

 
………………………………………. 

(podpis Oferenta) 


