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Załącznik nr 1  
 

Formularz ofertowy strona 1 /1  
 

DANE OFERENTA 

Nazwa podmiotu:  

Adres:  

Telefon:  

E-mail:  

NIP:  

REGON:  

Osoba kontaktowa:  

OFERTA  
na dostawę aparatów i urządzeń połączonych w jeden ciąg technologiczny - wykonanie instalacji 

pilotażowej do otrzymywania octanu etylu o wysokiej czystości na potrzeby realizacji projektu pt. 

„Wdrożenie wyników prac B+R dotyczących otrzymywania octanu etylu o wysokiej czystości”. 

Oferuję realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym:  

Cena wykonania instalacji 
pilotażowej: 

 
NETTO:……………………………………………. 
 
BRUTTO: …………………………………………. 
 

Okres gwarancji (w miesiącach) ………… miesięcy 

Czas reakcji serwisu od momentu 
zgłoszenia (w pełnych godzinach) 

………… godzin 

Przedstawiona Oferta została sporządzona zgodnie z przekazaną dokumentacja techniczną, 
uwzględnia założenia przekazanej dokumentacji i nie zawiera elementów zamiennych. 

 

………………………, ….…… 2020r. 

 

……………………..…………………………………………………. 
(miejscowość, data) Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Oferenta 

(Czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem) 
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Załącznik nr 1 do Oferty  

 

Pieczęć nagłówkowa Oferenta 

 

OŚWIADCZENIE  

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

Składając ofertę dotyczącą Zapytania ofertowego na wykonanie instalacji pilotażowej do 
otrzymywania octanu etylu o wysokiej czystości na potrzeby realizacji projektu pt. „Wdrożenie 
wyników prac B+R dotyczących otrzymywania octanu etylu o wysokiej czystości”, 

 

oświadczam, że nie zachodzą okoliczności wyłączające mnie z ubiegania się o zamówienie, 
w szczególności oświadczam, że: 

1. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do prawidłowego wykonania przedmiotu 
zamówienia. 

2. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej niezakłóconą realizację 
przedmiotu zamówienia. 

3. Prowadzę działalność gospodarczą umożliwiającą mi realizację przedmiotu zamówienia. 

4. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym, organizacyjnym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania przedmiotu zamówienia. 

5. Zapoznałem się z Zapytaniem ofertowym oraz dokumentacją techniczną i zobowiązuję się do 

realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z ich wytycznymi.  

6. Przedstawiona oferta została sporządzona zgodnie z przekazaną dokumentacją techniczną, 

uwzględnia założenia przekazanej dokumentacji i nie zawiera elementów zamiennych. 

 

 

………………………, ….…… 2020r. ……………………..…………………………………………………. 
(miejscowość, data) Podpis osoby/osób upoważnionej/-nych do występowania w imieniu Oferenta 

(Czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem) 
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Załącznik nr 2 do Oferty 

 

Pieczęć nagłówkowa Oferenta 

 

OŚWIADCZENIE  

o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym  

Składając ofertę dotyczącą zapytania ofertowego na wykonanie instalacji pilotażowej do 
otrzymywania octanu etylu o wysokiej czystości na potrzeby realizacji projektu pt. „Wdrożenie 
wyników prac B+R dotyczących otrzymywania octanu etylu o wysokiej czystości”, 

 

oświadczam, że reprezentowany przeze mnie podmiot nie jest powiązany osobowo lub/i kapitałowo 

z Zamawiającym – SOLVENT WISTOL S.A. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem 

projektu/Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Beneficjenta/Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu w/w podmiotów czynności związane 

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, 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 PO; 

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

4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 

  

 

………………………, ….…… 2020r. ……………………..…………………………………………………. 
(miejscowość, data) Podpis osoby/osób upoważnionej/-nych do występowania w imieniu Oferenta 

(Czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem) 
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Załącznik nr 3 do Oferty 

 

Pieczęć nagłówkowa Oferenta 

 

OŚWIADCZENIE  

o spełnianiu wymogów dot. wiedzy i doświadczenia do wykonania 

przedmiotu zamówienia  

Składając ofertę dotyczącą zapytania ofertowego na wykonanie instalacji pilotażowej do 
otrzymywania octanu etylu o wysokiej czystości na potrzeby realizacji projektu pt. „Wdrożenie 
wyników prac B+R dotyczących otrzymywania octanu etylu o wysokiej czystości”, 

 

poniżej przedstawiamy informacje potwierdzające spełnienie wymagań dotyczących wiedzy 

i doświadczenia do wykonania przedmiotu zamówienia wskazanych w Zapytaniu ofertowym: 

Lp. Nazwa 
Spełnia  
TAK / 
NIE 

1 Prowadzimy działalność w obszarze szeroko pojętej branży wytwarzającej aparaty dla 
przemysłu chemicznego. 

 

2 Zatrudniamy pracowników posiadających doświadczenie w tworzeniu nowych 
instalacji dla przemysłu chemicznego, ich wdrażaniu oraz optymalizacji już 
istniejących. 

 

3 W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonaliśmy 
należycie co najmniej 3 podobne instalacje w branży chemicznej, w obszarze 
Zapytania ofertowego, o wartości nie mniejszej niż 3 000 000 zł netto każda. 
Wymagany dokument potwierdzający należyte wykonanie co najmniej 3 instalacji. 

WYKAZ NALEŻYCIE WYKONANYCH INSTALACJI: 

Lp. Nazwa lub 
przedmiot 
zamówienia: 

Termin 
wykonania: 

Nazwa podmiotu,  
na rzecz którego 
wykonano zadanie: 

Wartość 
zamówienia: 

1     

2     

3     

…     

 
W załączeniu dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówienia 
(np. referencje, protokoły odbioru lub inne, z których będzie jednoznacznie wynikać 
należyte wykonanie zamówienia). 

 

4 Dysponujemy osobami posiadającymi kwalifikacje i doświadczenie odpowiednie do 
funkcji, jakie zostaną im powierzone przy realizacji niniejszego zamówienia. 

 

 

 

 

………………………, ….…… 2020r. ……………………..…………………………………………………. 
(miejscowość, data) Podpis osoby/osób upoważnionej/-nych do występowania w imieniu Oferenta 

(Czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem) 
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Załącznik nr 4 do Oferty 

 

Pieczęć nagłówkowa Oferenta 

 

OŚWIADCZENIE  

o spełnianiu wymogów dot. wymagań technicznych do wykonania 

przedmiotu zamówienia  

Składając ofertę dotyczącą zapytania ofertowego na wykonanie instalacji pilotażowej do 
otrzymywania octanu etylu o wysokiej czystości na potrzeby realizacji projektu pt. „Wdrożenie 
wyników prac B+R dotyczących otrzymywania octanu etylu o wysokiej czystości”, 

 

poniżej przedstawiamy informacje potwierdzające spełnienie wymagań technicznych do wykonania 

przedmiotu zamówienia wskazanych w Zapytaniu ofertowym: 

Lp. Nazwa 
Spełnia  
TAK / 
NIE 

1 Posiadamy:  

• certyfikat zakładowej kontroli produkcji EN 1090-1 

• certyfikat nadzoru spawalniczego EN ISO 3834  

• uprawnienia UDT do wytwarzania, naprawy i modernizacji urządzeń 
bezciśnieniowych  

• uprawnienia UDT do wytwarzania urządzeń ciśnieniowych wg. PED 
2014/68/UE  

• dział jakości z uprawnieniami do badań NDT  

• dział spawalniczy z uprawnieniami IWE, EWE, szeroki zakres technologii 
spawania  

• wydzielone strefy do produkcji elementów wyłącznie ze stali nierdzewnej  

• Oferent nie może korzystać z podwykonawców ani podzlecać żadnej części 
powierzonego zadania bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod 
rygorem nieważności 

 

 

 

 

………………………, ….…… 2020r. ……………………..…………………………………………………. 
(miejscowość, data) Podpis osoby/osób upoważnionej/-nych do występowania w imieniu Oferenta 

(Czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem) 
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Załącznik nr 5 do Oferty 

 

Pieczęć nagłówkowa Oferenta 

 

OŚWIADCZENIE  

o spełnianiu wymogów dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej  

Składając ofertę dotyczącą zapytania ofertowego na wykonanie instalacji pilotażowej do 
otrzymywania octanu etylu o wysokiej czystości na potrzeby realizacji projektu pt. „Wdrożenie 
wyników prac B+R dotyczących otrzymywania octanu etylu o wysokiej czystości”: 

 
 
1. Oświadczam, że ………………………………………………………… (nazwa podmiotu) znajduje się 

w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej realizację zakresu prac, poprzez posiadanie środków 

finansowych na rachunkach obrotowych, oszczędnościowych i/lub linii kredytowej w wysokości 

sumarycznej minimum 3 000 000 zł zgodnie z wyciągiem z konta lub informacją z banku o zdolności 

kredytowej na tym poziomie. 

 

 

2. Oświadczam, że ………………………………………………………… (nazwa podmiotu) jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż suma gwarancyjna 10 000 000 zł z tytułu Polisy 

Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Ogólnej, zgodnie z załączonym dokumentem. 

 

 

 

………………………, ….…… 2020r. ……………………..…………………………………………………. 
(miejscowość, data) Podpis osoby/osób upoważnionej/-nych do występowania w imieniu Oferenta 

(Czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem) 

 

 

 

 


