OGŁASZA ZAPYTANIE OFERTOWE
nr 1/2017
zapraszając do składnia ofert na:
świadczenie usług badawczych oraz przygotowanie raportów z badań
nad zastosowaniem węglika krzemu SiC oraz tlenowęglika krzemu SiOC.

w trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z zasadą
konkurencyjności w ramach projektu „Opracowanie metody wytwarzania produktów
zaawansowanej ceramiki funkcjonalnej: węglika krzemu i tlenowęglika krzemu (SiC/SiOC)
z prekursorów w postaci żywic krzemoorganicznych ubiegającego się o finansowanie w
ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Wrocław, 12 kwietnia 2017 roku

1. INFORMACJE OGÓLNE
1.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z zasadą
konkurencyjności w myśl Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Do niniejszego
postępowanie nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).
1.2. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się
z Wykonawcami jest Magdalena Rynko, email: magdalena.rynko@prodigo.eu, tel. 505942225.
1.3. Ilekroć w Zapytaniu ofertowym użyto zwrotu „Zamawiający”, należy przez to rozumieć:
Spółkę pod nazwą Prodigo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Aleja Śląska 1, 54-118
Wrocław, NIP: 5272545851, REGON: 141012175.
1.4. Ilekroć w niniejszym zapytaniu ofertowym użyto zwrotu „Wykonawca”, należy przez to
rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła
umowę w sprawie zamówienia.
1.5. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Dopuszcza się składanie ofert częściowych
obejmujących swoim zakresem warunki udziału wymienione w punkcie 3.1 lub 3.2 niniejszego
zapytania ofertowego. Ofertę sporządza się w języku polskim i składa w formie pisemnej.
Uznaje się, że forma elektroniczna spełnia wymóg formy pisemnej.
1.6. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
1.7. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty.
1.8. Oferowana cena pokrywa wszelkie koszty Wykonawcy z tytułu wykonania
przedmiotu zamówienia.
1.9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego zapytania ofertowego
przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w pkt. 7.4, w szczególności w zakresie
terminu składania ofert. W takim przypadku Zamawiający przedłuży termin składania ofert,
o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach oraz uaktualni niniejsze zapytanie
ofertowe poprzez opis dokonanych zmian oraz datę upublicznienia zmienionego zapytania
ofertowego. Dokonane zmiany zostaną przekazane niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, do
których zostało wystosowane niniejsze zapytanie ofertowe oraz którzy złożyli oferty
w niniejszym postępowaniu.
1.10. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia postępowania
o udzielenie zamówienia w każdym czasie bez podania przyczyny, a Wykonawcy nie
przysługuje wobec Zamawiającego w takim przypadku jakiekolwiek roszczenie.
1.11. Od rozstrzygnięcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia (wyboru oferty)
nie przysługuje odwołanie.
1.12. W przypadku braku złożenia przez Zamawiającego wymaganych dokumentów lub
oświadczeń, a także w przypadku złożenia dokumentów zawierających błędy, Zamawiający
wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia we wskazanym przez siebie terminie.
1.13. Zamawiający w toku oceny ofert może wezwać Wykonawcę do złożenia, w określonym
przez siebie terminie, wyjaśnień dotyczących wymaganych dokumentów.
1.14. Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą umowę warunkową (warunek
zawieszający), która wejdzie w życie w wypadku spełnienia się następującego zdarzenia:
1.14.1. otrzymania przez Zamawiającego dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020 na projekt „Opracowanie metody wytwarzania
produktów zaawansowanej ceramiki funkcjonalnej: węglika krzemu i tlenowęglika krzemu
(SiC/SiOC) z prekursorów w postaci żywic krzemoorganicznych”.

1.14.2. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (instytucja organizująca konkurs) nie oprotestuje
podpisania umowy z wybranym Wykonawcą.
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
2.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi badawczej i przygotowanie raportów
z badań w zakresie Polimerowych materiałów elektrodowych do ogniw galwanicznych,
korzystnie opartych o związki węgla i krzemu, z grupy tzw. ceramiki kowalencyjnej
(funkcjonalnej). Prowadzone prace w tej dziedzinie powinny obejmować syntezę tych
związków, badanie własności fizykochemicznych, w tym struktury oraz potencjału ich
zastosowań w technice i przemyśle, w tym:
2.1.1. zdefiniowanie celów badawczych; zaplanowanie i przeprowadzenie zadań badawczych;
opracowanie wyników przeprowadzonych zadań badawczych; koordynowanie prac zespołu
badawczego; konsultowanie pracy członków zespołu; udzielanie wsparcia merytorycznego dla
członków zespołu badawczego;
2.1.2. opracowanie: a) pisemnych raportów z przeprowadzonych badań na zakończenie
każdego z etapów badawczych projektu oraz b) raportu końcowego; minimalny zakres
raportów obejmować będzie: opis danych uzyskanych w trakcie badań, naukowe uzasadnienie
wyników badań, wnioski i rekomendacje w kontekście celu projektu badawczego oraz
poszczególnych jego kamieni milowych.
2.2. Podstawowe warunki świadczenia usługi:
2.2.1. Usługa będzie wykonywana przez imiennie wskazane osoby, będące pracownikami lub
współpracownikami Wykonawcy;
2.2.2. Wykonawca zobowiązany jest wskazać osoby, które będą wykonywały usługę;
2.2.3. Osoby wskazane przez Wykonawcę muszą posiadać stopień naukowy lub tytuł naukowy
w myśl art. 1 i 2 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 882 z późn. zm.) z dziedziny
nauk chemicznych lub nauk fizycznych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki
i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych. (Dz. U. Nr 179, poz. 1065).
2.2.4. Usługi będą świadczone, z różnym natężeniem, przez cały okres trwania projektu
badawczego, tj.24 miesięcy od momentu jego rozpoczęcia;
2.2.5. Planowane rozpoczęcie projektu badawczego - lipiec 2017 r.
3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
3.1. ZESPÓŁ BADAWCZY ACC
Posiadanie przez członków aplikującego zespołu co najmniej trzech publikacji w dziedzinie
podanej w pkt.: zakres i tematyka prac badawczych.
W skład zespołu powinna wchodzić co najmniej 1 osoba z tytułem profesora nauk technicznych
oraz co najmniej 1 osoba posiadająca stopień doktora nauk chemicznych.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
3.2. zaoferują przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi
w niniejszym zapytaniu ofertowym;
3.3. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
3.4. zobowiązują się do wykonania zamówienia na warunkach wskazanych w niniejszym
zapytaniu ofertowym składając właściwe oświadczenia, których wzory stanowią załączniki do
niniejszego zapytania;

3.5. nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy
państwa w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca
2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;
3.6. w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości;
3.7. oddelegują do wykonania przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego osoby posiadające
stopień naukowy lub tytuł naukowy w myśl art. 1 i 2 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 882 z późn. zm.) z dziedziny nauk chemicznych lub nauk fizycznych, o których mowa
w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie
obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych. (Dz. U.
Nr 179, poz. 1065);
3.8. nie są podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Oferta będzie odrzucona, jeśli:
3.9. zostanie złożona po upływie terminu wskazanego w pkt. 7.4 niniejszego zapytania
ofertowego;
3.10. jej treść nie będzie odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego;
3.11. nie będzie zgodna z obowiązującymi przepisami prawa;
3.12. nie będzie zawierać wszystkich wymaganych oświadczeń i załączników wskazanych
w niniejszym zapytaniu ofertowym;
3.13. Wykonawca wezwany w myśl pkt. 1.12 lub 1.13, nie dostarczy w wymaganym terminie
dokumentów lub wyjaśnień.
Z tytułu odrzucenia oferty, Wykonawcom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia przeciw
Zamawiającemu.
4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:
4.1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego Zapytania ofertowego i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji
Wykonawcy.
4.2. Zaoferowana cena musi być wyrażona jako cena brutto w złotych polskich, wg.
obowiązujących przepisów na dzień sporządzenia oferty i określać wartość przedmiotu
zamówienia w sposób kompletny i jednoznaczny. Cena powinna być skalkulowana w oparciu
o stawkę godzinową.
4.3. Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4.4. Oferta powinna być sporządzona na piśmie i zawierać imiona i nazwiska osób
zaangażowanych w realizację projektu, ich kwalifikacje i posiadane doświadczenie.
Suma kwalifikacji i doświadczeń powinna odpowiadać wszystkim elementom przedmiotu
zamówienia.
5. OCENA OFERT ORAZ SPOSÓB ROZSTRZYGNIĘCIA
5.1. Wybór Wykonawcy zostanie dokonany przez komisję powołaną przez Zarząd
Zamawiającego. Ocena ofert ma charakter niejawny.
5.2. Maksymalna ilość punktów wynosi 50.
5.3. Kryterium oceny: koszt 1 roboczogodziny zespołu badawczego.
5.4 Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie KRYTERIUM:
1.1.1. Cena: waga 100%
Cena zostanie ocenione w następujący sposób:
C - Cena oferty:
C = (Cm : Cc) x 50.

gdzie:
C – liczba punktów za kryterium cena
Cm – najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert
(w PLN)
Cc – cena oferty ocenianej (w PLN)
Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium jest równa 50.
6. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy ani też oferty
prowadzenia negocjacji w tym celu i jest skierowane do wielu adresatów.
6.2. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją
ofertę.
6.3. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, którego oferta została
dopuszczona do oceny, w wyniku której uzyskała największą liczbę punktów.
6.4. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie podpisana
umowa warunkowa. Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie 2 dni od
daty ogłoszenia wyniku oceny, jednak nie później niż w dniu 25.04.2017 r.
6.5. Istotne warunki umowy, która zostanie podpisana między Zamawiającym a wybranym
Wykonawcą obejmować będzie w szczególności następujące postanowienia:
6.5.1. Umowa zostanie zawarta pod warunkiem zawieszającym;
6.5.2. Umowa zostanie zawarta na czas okres trwania projektu;
6.5.3. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu niniejszego zapytania
ofertowego stanowić będzie iloczyn godzin faktycznie przepracowanych i stawki godzinowej
określonej w ofercie;
6.5.4. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić dyspozycyjność osób wskazanych w ofercie
na wskazanych przez zamawiającego warunkach, maksymalna liczba godzin w miesiącu to 100
godzin.
6.5.5. Wszelkie dane i informacje pozyskane przez Wykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszego zapytania ofertowego traktowane będą jako informacje poufne; Wykonawca
i osoby zaangażowane w realizację umowy zostaną zobowiązane do zachowania w tajemnicy
wszystkich informacji poufnych.
6.5.6. Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo wypowiedzenie umowy za miesięcznym
okresem wypowiedzenia bez podania przyczyny, lub bez zachowania terminu wypowiedzenia
w wypadku braku należytego wykonania przedmiotu umowy za uprzednim wezwaniem
Wykonawcy; niezależnie od prawa wypowiedzenia, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo
odstąpienia od umowy w wypadku braku należytego jej wykonania w terminie 30 dni od daty
powzięcia wiadomości o nienależytym wykonaniu umowy;
6.5.7. Osoby imiennie wskazane w ofercie, zostaną zobowiązane do osobistego wykonania
przedmiotu umowy; każda zmiana takich osób wymagać będzie uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego;
6.5.8. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie przelewu wierzytelności – cesji, lub
w innej formie i przejęcia długu Wykonawcy wyłonionemu w postępowaniu przetargowym na
rzecz osoby trzeciej;
6.5.9. Wszelkie prawa własności intelektualnej, za wyjątkiem praw osobistych, wytworzone
w trakcie realizacji przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego, zostaną przeniesione na
Wykonawcą za wynagrodzeniem wskazanym w pkt. 6.5.3 niniejszego zapytania ofertowego.
6.6. Termin związania ofertą powinien wynosić 20 dni od dnia jej złożenia.
6.7. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej: www.prodigo.eu.

7. SPOSÓB I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
7.1. Oferta musi spełniać wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu
ofertowym.
7.2. Ofertę sporządzoną zgodnie z wymogami opisanym w pkt. 4 niniejszego zapytania, należy
wysłać na adres: Prodigo Sp. z o.o., ul. Aleja Śląska 1, 54-118 Wrocław.
7.3.
Dopuszcza
się
przesłanie
oferty
drogą
elektroniczną
na
adres:
magdalena.rynko@prodigo.eu, w postaci skanu oferty w formacie PDF.
7.4. Termin składania ofert wynosi 7 dni roboczych, tj. od dnia 12.04.2017 r. do godz. 10:00.
8. WYBÓR OFERENTA
8.1. Ocena ofert ma charakter niejawny.
8.2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta zawierająca największą liczbę
punktów.
8.3. Umowa pod warunkiem zawieszającym, o którym mowa w pkt. 1, zostanie zawarta
z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana.
8.4. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej, najkorzystniejszej oferty w przypadku,
gdyby wybrany Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił
podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Wykonawca stało się niemożliwe
z innych przyczyn.
8.5. Wybór i ogłoszenie wybranego Wykonawcy nastąpi w ciągu 1 dnia od zakończenia
przyjmowania ofert. Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyniku
postępowania oraz zamieści informację o wyniku na stronie internetowej www.prodigo.eu
9. WYMAGANE DOKUMENTY
Zamawiający zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:
9.1. Formularz ofertowy wraz z załącznikami.
9.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, aktualne na
dzień złożenia oferty.
9.3. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność przez
osobę upoważnioną, gdy osoba podpisująca ofertę nie jest osobą wskazaną w dokumentach
o których mowa w pkt 9.1 powyżej, jako osoba uprawniona do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy.
9.4. Dokumenty i oświadczenia przedłożone w celu wykazania spełniania warunków
wyszczególnionych w niniejszym zapytania ofertowym.

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zapytania ofertowego nr ……………

FORMULARZ OFERTOWY
INFORMACJE O WYKONAWCY
NAZWA
PODMIOTU
SIEDZIBA
MIEJSCE
WYKONANIA
PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA
NIP
REGON
STATUS
JEDNOSTKI
OSOBA DO
KONTAKU
E-MAIL
TEL.
KONTAKTOWY
OFERTA
Cena brutto za roboczogodzinę zespołu
badawczego

W imieniu Wykonawcy oświadczam, że:
- cena naszej oferty zawiera wszelkie koszty związane z prawidłową i pełną z realizacją
przedmiotu zamówienia;
- zapoznałem się ze wszystkimi warunkami realizacji przedmiotu zamówienia, akceptuje je oraz
zobowiązujemy się do stosowania i ścisłego przestrzegania warunków w nich określonych;
- zawarte w zapytaniu ofertowym istotne warunki umowy, w tym wysokość i rodzaj kar

umownych, akceptuje i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązuje się do zawarcia umowy
na wymienionych warunkach w terminie do dnia 30 kwietnia 2017 r.

____________________________
(imię, nazwisko, stanowisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

____________________________
(data i własnoręczny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

____________________________
(pieczęć podmiotu reprezentowanego)

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zapytania ofertowego nr ………….

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI WYKONAWCY

W związku ze zgłoszeniem oferty w procedurze o udzielenie zamówienia ogłoszonego przez
……. z siedzibą w …… NIP: ……., REGON: …………..) i możliwości nawiązania
współpracy w zakresie przeprowadzenia testów będących przedmiotem Zapytania ofertowego
z dnia ……. o numerze …….. oświadczam co następuje:
Wykonawca nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia
Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za
zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;
Wykonawca posiada niezbędne środki finansowe, organizacyjne, a także kadrowe do
terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia;
W stosunku do Wykonawcy nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości.
____________________________
(imię, nazwisko, stanowisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

____________________________
(data i własnoręczny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

____________________________
(pieczęć podmiotu reprezentowanego)

ZAŁĄCZNIK NR 3 do Zapytania ofertowego nr ……

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
W związku ze zgłoszeniem oferty w procedurze o udzielenie zamówienia ogłoszonego przez
….. z siedzibą w ….. NIP: …………., REGON: ………) i możliwości nawiązania współpracy
w zakresie świadczenia usługi badawczej będącej przedmiotem Zapytania ofertowego z dnia
…. o numerze …….., oświadczam co następuje:
W skład zespołu badawczego wejdzie co najmniej 1 osoba z tytułem profesora nauk
technicznych oraz co najmniej 1 osoba posiadająca stopień doktora nauk chemicznych.
Członkowie zespołu badawczego wyszczególnieni zostali w poniższej tabeli:
Lp.

Imię i Nazwisko

Tytuł naukowy

1
2
Członkowie zespołu badawczego posiadają w swoim dorobku co najmniej trzy publikacje
w dziedzinie zgodnej z zakresem i tematyką prac badawczych, które zostały zaprezentowane
w poniższej tabeli:
Lp.
Tytuł publikacji naukowej
1
2
3

____________________________
(imię, nazwisko, stanowisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

____________________________
(data i własnoręczny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

____________________________
(pieczęć podmiotu reprezentowanego)

ZAŁĄCZNIK NR 4 do Zapytania ofertowego nr

OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI

W związku ze zgłoszeniem oferty w procedurze o udzielenie zamówienia ogłoszonego przez
……. z siedzibą w ………, NIP: ….., REGON: ….) i możliwości nawiązania współpracy w
zakresie przeprowadzenia testów będących przedmiotem Zapytania ofertowego z dnia …
o numerze …….., oświadczam co następuje:
Nie jestem podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, w tym nie
posiadam udziałów i akcji Zamawiającego, nie uczestniczę z Zamawiającym w spółce jako
wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, nie pełnie funkcji członka organu nadzorczego
lub zarządzającego u Zamawiającego, nie jestem prokurentem ani pełnomocnikiem
Zamawiającego.
Nie pozostaję w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego
stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z żadnym Członkiem Zarządu
bądź kadry kierowniczej, bądź pracownikami Zamawiającego odpowiedzialnymi za czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy w ramach
wyżej wymienionego zapytania ofertowego.
____________________________
(imię, nazwisko, stanowisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

____________________________
(data i własnoręczny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

____________________________
(pieczęć podmiotu reprezentowanego)

