
                                                                     
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 2/2021/NFOŚiGW z dn. 08.02.2021 r. 

 
Data ……………………………………. 

 
……………………………………………… 
       (pieczęć wykonawcy) 

 

Formularz ofertowy 
 

OFERTA   
 

Nazwa Wykonawcy:  

Adres Wykonawcy:  

Adres email do kontaktu z Wykonawcą:  

Numer telefonu do kontaktu z Wykonawcą:  

NIP:  

 

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 2/2021/NFOSiGW z dnia 08.02.2021 r. niniejszym oferuję dostawę: 

Fabrycznie nowego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby EKOTECHNOLOGIE S.C. Bożena Chmielina, Jarosław 
Kondrat w ramach projektu pn.  „Opracowanie innowacyjnej technologii przetwarzania odpadów polimerowych" 
dofinansowanego przez Narodowym Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie fazy B+R 
Programu priorytetowego nr 5.12.1 "Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej 
gospodarce Część 1) Sokół - wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych" zgodnie z opisem i ilością 
sztuk przedmiotu zamówienia zawartym w tym zapytaniu ofertowym. 

 

Cena oferowanego sprzętu laboratoryjnego w podziale na składniki: 

Nazwa Cena netto [PLN] VAT [%] 
Kwota podatku 

[PLN] 
Cena brutto [PLN] 

Termopary Typ J z 
termoelektrycznym 
czujnikiem temperatury - (5 
szt.)  
- w osłonie ze stali 
nierdzewnej o długości 
przewodu nie mniej niż 1 m 
Zakres temperatur od 0 do 
+400 oC wraz z osprzętem do 
montażu wewnątrz kotła, 
dokładność pomiaru +/- 1oC; 
błąd pomiarowy = 0,75% 

    

Waga elektroniczna  (szt.1) o  
zakresie pomiaru od 0,2 kg do 
50 kg lub lepszym, dokładność 
min. 2 g. platforma ważąca nie 
mniejsza niż 25 cm długa i 25 

    



                                                                     
cm szeroka, wyposażona w 
panel sterujący nie mniejszy 
niż 100 cm2 oraz możliwość 
zasilania bateryjnego i 
sieciowego. 

Twardościomierz Shore'a  
(szt. 1) w skali D, mocowanie 
do statywu, wskazówka 
bierna, o dokładności +/- 1 
stopień, podziałce 1 stopień, i 
zakresie pomiarowym 10-90 
stopni lub lepszym, zgodny z 
normami DIN53505 lub ISO 
7619-1 lub ISO868 

    

Lampa UVC wyposażona w 
źródło światła o mocy nie 
mniejszej niż 110 W wraz ze 
statywem (szt. 1). 
Moc znamionowa [W]: min 
110 W 
Znamionowa trwałość [h]: min 
9000 
Napięcie znamionowe 
[V]: 230-240 
Długość [mm]: max 1000 
Szerokość [mm]: max 200 
Statecznik: Elektroniczny (HF) 
Statyw o wysokości [mm] min 
2000  
Rodzaj pracy: ciągła 

    

Razem dostawa sprzętu 
laboratoryjnego (szt. 8) 

    

Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu: 

1. W imieniu Wykonawcy oświadczam, iż zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i akceptuję 
warunki realizacji zamówienia tam określone. 

2. Oświadczam, że uzyskałem wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty. 

3. Oświadczam, że podana wyżej cena obejmuje realizację wszystkich zobowiązań Wykonawcy opisanych w 
zapytaniu ofertowym i w jego załącznikach. 

4. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w treści zapytania ofertowego a w 
szczególności: 

-  posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym do wykonania 
zamówienia; 

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

- nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

- nie otwarto wobec mnie postępowania restrukturyzacyjnego, likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 

- nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 



                                                                     
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu 
lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 

- wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej; komplementariusz spółki 
komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członek organu zarządzającego osoby prawnej nie 
został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 

- wobec mnie, sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów 
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

 - posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania. 

5. Oświadczam, że na podstawie niniejszej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i czasie 
wskazanym przez Zamawiającego. 

6. Oświadczam, że oferta jest ważna do dnia 15.03.2021 r. 

7. Oświadczam, że informacje składające się na ofertę stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane. 

 
 
 
………………………………………………  

 
 
 
 ……………………………………………….…  

            Miejscowość, data        Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty  
 

 

 

 

 

 

 



                                                                     
Załącznik 2 do Zapytania ofertowego nr 2/2021/NFOŚiGW z dnia 08.02.2021 r. 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH 
Z ZAMAWIAJĄCYM  

 
 
Ja niżej podpisany(a), upoważniony do reprezentowania Wykonawcy:  
 
 

..............................……………………………………………………........................................ 
(nazwa Wykonawcy) 

 
oświadczam, że: 
 

1. Wykonawca nie jest podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym – 

EKOTECHNOLOGIE S.C. Bożena Chmielina, Jarosław Kondrat. 

2. Nie istnieją wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym (Beneficjentem), osobą upoważnioną do 

zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, osobami wykonującymi czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy dla Zamawiającego a 

Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej; 

b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego, zarządczego, prokurenta, pełnomocnika; 

d. 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. 

 
 
 
 
………………………………………………           ……………………………………………….…  
            Miejscowość, data        Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty  
 



                                                                     
Załącznik 3 do Zapytania ofertowego nr 2/2021/NFOŚiGW z dnia 08.02.2021 r. 

 

 
Klauzula informacyjna - dotyczy przekazywanych danych osobowych 

 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), 
informuję Panią/Pana że:  
1) administratorem danych osobowych jest EKOTECHNOLOGIE S.C. Bożena Chmielina, Jarosław Kondrat 
(dalej: „EKOTECHNOLOGIE”) z siedzibą w Kostrzyn nad Odrą 66-470, ul. Jagiellońska 26;  
2) w sprawach ochrony danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: 
bozena.chmielina@gmail.com;  
3) dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji Przedsięwzięcia: sukcesywne dostawy materiałów dla 
projektu badawczego „Opracowanie technologii wytwarzania nawozu z przemysłowych osadów 
ściekowych” to jest:  
- udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach 
Przedsięwzięcia,  
- oceny i wyboru Ofert,  
- zawarcia Umowy na realizację Przedsięwzięcia;  
Ewentualnie:  
- nadzoru nad wykonaniem Umowy,  
- ewaluacji, kontroli, audytu,  
- odbioru, oceny i rozliczenia finansowego,  
- ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;  
4) dane osobowe są przetwarzane z uwagi na wskazane powyżej Przedsięwzięcie, a przetwarzanie jest 
niezbędne do wykonania zadania realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie Przedsięwzięcia 
zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju;  
5) dane osobowe będą przetwarzane w okresie realizacji Przedsięwzięcia oraz przechowywane będą w 
celach archiwalnych przez okres przechowywania zgodny z przepisami nakładającymi taki obowiązek na 
EKOTECHNOLOGIE w związku z zawartą umową o dofinansowanie;  
6) odbiorcami danych osobowych będą EKOTECHNOLOGIE oraz podmioty wykonujące zadania publiczne 
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 
prawa, a także podmioty świadczące usługi niezbędne do realizacji zadań przez EKOTECHNOLOGIE. Dane te 
mogą być także przekazywane partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub 
organizacyjne;  
7) przysługują Pani/Panu prawa w stosunku do EKOTECHNOLOGIE do: żądania dostępu do swoich danych 
osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
dotyczących Pani/Pana danych osobowych. W sprawie realizacji praw można kontaktować się pod adresem 
mailowym w pkt 2 powyżej;  
8) posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;  
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;  
10) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 



                                                                     
Załącznik 4 do Zapytania ofertowego nr 2/2021/NFOŚiGW z dnia 08.02.2021 r. 

 

Deklaracja spełniania wymagań i parametrów technicznych przedmiotu zamówienia 
 

Oferujemy dostawę fabrycznie nowych urządzeń zgodnie ze specyfikacją przedmiotu zamówienia: 

L.p. Opis przedmiotu zamówienia 
Deklaracja 
Dostawcy 

[TAK/NIE]* 

1. 

Termopary Typ J z termoelektrycznym czujnikiem temperatury - (5 szt.)  
- w osłonie ze stali nierdzewnej o długości przewodu nie mniej niż 1 m 
Zakres temperatur od 0 do +400 oC wraz z osprzętem do montażu wewnątrz kotła, 
dokładność pomiaru +/- 1oC; błąd pomiarowy = 0,75% 

 

2. 

Waga elektroniczna  (szt.1) o  zakresie pomiaru od 0,2 kg do 50 kg lub lepszym, 
dokładność min. 2 g. platforma ważąca nie mniejsza niż 25 cm długa i 25 cm szeroka, 
wyposażona w panel sterujący nie mniejszy niż 100 cm2 oraz możliwość zasilania 
bateryjnego i sieciowego. 

 

3. 
Twardościomierz Shore'a  (szt. 1) w skali D, mocowanie do statywu, wskazówka bierna, o 
dokładności +/- 1 stopień, podziałce 1 stopień, i zakresie pomiarowym 10-90 stopni lub 
lepszym, zgodny z normami DIN53505 lub ISO 7619-1 lub ISO868 

 

4. 

Lampa UVC wyposażona w źródło światła o mocy nie mniejszej niż 110 W wraz ze 
statywem. 
Moc znamionowa [W]: min 110 W 
Znamionowa trwałość [h]: min 9000 
Napięcie znamionowe [V]: 230-240 
Długość [mm]: max 1000 
Szerokość [mm]: max 200 
Statecznik: Elektroniczny (HF) 
Statyw o wysokości [mm] min 2000  
Rodzaj pracy: ciągła 

 

 
* należy wpisać w tabeli powyżej odpowiednio: 
TAK - jeżeli oferowane urządzenie spełnia oczekiwane parametry albo 
NIE - jeżeli oferowane urządzenie nie spełnia oczekiwanych parametrów. 
 
Jeżeli oferowane urządzenie posiada inne parametry od określonych przez Zamawiającego należy podać 
rzeczywistą wartość parametru - poprzez załączenie dodatkowych dokumentów. 
 
 
 
………………………………………………           ……………………………………………….…  
            Miejscowość, data        Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty  

 


