Załącznik nr 1 do Zaproszenia
ZDN-1/IAEPAN/2022
………………….., dnia ……...............

Formularz ofertowy
Ofertę składa:
Nazwa Wykonawcy: ...................................................................................................................
Adres: ..………...........................................................................................................................
Województwo: ........................................................... Powiat: ..................................................
Tel./Fax. ................................................................ adres e-mail …………………......…………
REGON: ..................................................... NIP:.......................................................................
Osoba upoważniona do
kontaktów...............................................................................................
Wykonawca jest:

małym □, średnim □,

dużym □

przedsiębiorcą (zaznaczyć właściwe)

Wszelką korespondencję należy kierować na adres:
Nazwa Wykonawcy: ...................................................................................................................
Adres: ...………...........................................................................................................................
Województwo: ............................................................. Powiat ..................................................

W odpowiedzi na Ogłoszenie o zamówieniu nr ZDN-1/IAEPAN/2022 na wykonanie „Usługi
oznaczania wieku zabytków archeologicznych i utworów geologicznych metodą
radiowęglową 14C”:
1.

Oferuję/oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w
Zaproszeniu, za wynagrodzeniem dla poszczególnych części zamówienia:

CZĘŚĆ I:
Datowanie 1 próbki (dla różnych próbek oprócz kości w maksymalnej ilości ok. 280 szt.)
metodą radiowęglową 14C techniką AMS za kwotę:
netto...............................PLN, (słownie......................................................................................)
brutto .............................PLN, (słownie.....................................................................................)
w tym …..... % VAT w kwocie ............. ..PLN, (słownie………..…...........................................)
CZĘŚĆ II:
Datowanie 1 próbki (dla próbek kości w maksymalnej ilości do 120 szt.) metodą radiowęglową 14C techniką AMS za kwotę:
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netto...............................PLN, (słownie………….......................................................................)
brutto .............................PLN, (słownie ....................................................................................)
w tym …..... % VAT w kwocie ............PLN, (słownie................................................................)
CZĘŚĆ III:
Datowania 1 próbki (dla różnych próbek w maksymalnej ilości do 90 szt.) metodą
radiowęglową 14C techniką scyntylacyjną za kwotę:
netto...............................PLN, (słownie………….......................................................................)
brutto .............................PLN, (słownie …………......................................................................)
w tym …..... % VAT w kwocie ............PLN, (słownie................................................................)
2. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w
Zaproszeniu.
3. Szczegółowy opis technologii badań przedstawiamy w załączeniu do oferty.
4. Termin badania 1 próbki: do ........ dni (nie dłużej niż 120 dni od daty dostarczenia przez
zamawiającego próbki wraz z opisem do wykonawcy).
5. Termin realizacji zamówienia: w okresie 1 czerwiec 2022 r. do 31 styczeń 2025 r. lub do
wyczerpania limitu próbek/kwoty określonej w umowie na sfinansowanie zadania – w
zależności, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
6. Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w terminie określonym w niniejszym
Formularzu ofertowym.
7. Warunki gwarancji: ........................................................................................................
8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zaproszenia do złożenia oferty oraz z
załączonymi do niego dokumentami, uzyskaliśmy wszelkie informacje i wyjaśnienia
niezbędne do przygotowania oferty. Akceptujemy treść ww. dokumentów i
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do realizacji zamówienia na
wymienionych w nich warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
9. Informujemy, że wybór naszej oferty nie będzie prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.);
Uwaga: jeżeli wybór oferty będzie prowadzić na podstawie ustawy z dnia 11 marca
2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.) do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego wykonawca zobowiązany jest załączyć do
oferty wykaz zawierający nazwę (rodzaj) towaru, usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz ich wartość bez kwoty podatku.
10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO tj. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w
niniejszym postępowaniu.
W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż
bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie).
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11. Podajemy nasze
dane
do kontaktu (adres,
tel., faks,
e-mail,
itp.)
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….…….………………………
Załącznikami do niniejszej oferty są:
1.
2.
3.
4.

Dokumenty, zaświadczenia i informacje zgodnie z wymogami Zaproszenia.
Opis technologii badań.
Inne ........................................................................
……………………………………………………….

.............................................................
podpis upełnomocnionego (-ych)
przedstawiciela (-li) Oferenta
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