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…………………,………… 

OFERENT 

…………………….. 

……………………. 

Formularz Oświadczeń 

do Zapytania Ofertowego nr 1/2016 z dnia: 04.11.2016 r. 

Zamawiający: 

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE 

MAXPOL Sp. z o.o.  

ul. Świętego Józefa 7, 58-305 Wałbrzych 

KRS: 0000476472 

NIP: 8862981388 

REGON: 022252428 

 

1. Oświadczenie Oferenta o posiadanych uprawnieniach: 

Oświadczam, że posiadam(y) uprawnienia do wykonywania badań, nasza jednostka 

badawcza, która stara się o zamówienie sklasyfikowana została na poziomie … przez…….. 

 

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

Pieczątka Oferenta                                                          Podpis składającego oświadczenie  

 

2. Oświadczenie Oferenta o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania 

przedmiotu zapytania ofertowego: 

Oświadczam, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym 

przedmiotem zapytania ofertowego.  

 

 

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

Pieczątka Oferenta                                                          Podpis składającego oświadczenie 

 

 

 

3. Oświadczenie Oferenta o dysponowaniu potencjałem niezbędnym do wykonania 

zamówienia: 
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Oświadczam, że dysponujemy potencjałem niezbędnym do wykonania zamówienia, które 

są istotne z punktu widzenia jakości i terminowości realizacji zamówienia wymienionymi 

w zapytaniu ofertowym: 

 

 

                                                                                                                 TAK               NIE 

1.  Stanowisko termowizyjne                                                                                          

2.  Stanowisko wymuszające przepływ FlowBench                                            

3.  Oprogramowanie Solid Works                                                                              

4.  Oprogramowanie do sporządzenia modelu numerycznego CFD                          

                                                                                                                 Zaznaczyć właściwe 

Zamienne o podobnej klasie pomiaru i funkcjonalności posiadamy następujące urządzenia: 

      1……………………………………………………….. 

      2……………………………………………………….. 

      3…………………………………………………………. 

      4………………………………………………………… 

 

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

        Pieczątka Oferenta                                                          Podpis składającego oświadczenie 

     

4. Oświadczenie Oferenta o dysponowaniu potencjałem osobowym zdolnym do wykonania 

zamówienia: 

Oświadczam, że nasza jednostka badawcza dysponuje potencjałem osobowym zdolnym do 

wykonania zamówienia.  W skład zespołu wchodzą: 

Specjalista badań silników……………….. 

Specjalista budowy pojazdów…………… 

Specjalista……… 

Inni………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

 

W przypadku wybrania naszej oferty kierowanie badaniami B+R zostanie powierzone: 

………………………………………… 

 

 

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

Pieczątka Oferenta                                                          Podpis składającego oświadczenie 
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5. Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: 

Oświadczam, że jednostka nasza znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniającej wykonanie przedmiotowego zamówienia. 

 

 

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

Pieczątka Oferenta                                                          Podpis składającego oświadczenie  

 

 

6. Oświadczenie o rejestracji w podatku VAT: 

Oświadczam, że/ jesteśmy / nie jesteśmy/ czynnym podatnikiem podatku VAT. 
                                             (skreślić niepotrzebne) 

 

 

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

Pieczątka Oferenta                                                          Podpis składającego oświadczenie 

 

 

7. Oświadczenie o terminie wykonania zamówienia: 

Oświadczam, że wykonamy zamówienie w terminie …. miesięcy od daty podpisania oferty. 

 

 

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

Pieczątka Oferenta                                                          Podpis składającego oświadczenie  

 

 

 

 

8. Oświadczenie o przeprowadzeniu nadzoru nad budową prototypu maszyny. 

Oświadczam, że w przypadku powierzenia nam do wykonania przedmiotowego 

zamówienia przeprowadzimy nadzór nad budową prototypu systemu zasilania gazem HHO 

zgodnie z ustalonymi wymaganiami technicznymi dla tego typu instalacji, a w 

szczególności: 

- będziemy uczestniczyć w pracach nad budową systemu, nadzorując jego montaż oraz 

doradczo wspierać proces budowy kompletnej instalacji; 

- przygotujemy harmonogram badań poligonowych i przeprowadzimy niezbędne prace 

logistyczne konieczne do badań poligonowych oraz sporządzimy raport techniczny z badań 

poligonowych. 
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…………………..                                                          …………………………………. 

Pieczątka Oferenta                                                          Podpis składającego oświadczenie  

 

 

9. Oświadczenie o akceptacji warunków przetargu. 

Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją przetargową i akceptuje warunki 

przetargu. 

 

 

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

Pieczątka Oferenta                                                          Podpis składającego oświadczenie 

 

10. Oświadczenie o upoważnieniu do podpisywania ofert o wykonanie zamówienia. 

Oświadczam, że posiadam stosowne uprawnienia do podpisywania ofert przetargowych i 

występowania w imieniu……… 

 

 

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

Pieczątka Oferenta                                                          Podpis składającego oświadczenie  

 

 

 

11. Oświadczenie o podpisaniu umowy 

Oświadczam, że w przypadku wyboru przez Zamawiającego naszej oferty niezwłocznie w 

wyznaczonym terminie podpiszemy Umowę według jej istotnych postanowień- wzoru 

stanowiącego załącznik nr… do Zapytania Ofertowego. 

 

 

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

Pieczątka Oferenta                                                          Podpis składającego oświadczenie 

 

 

 

 


