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sygnatura: 
BZFS-921/17/16 
PU-61/2017                załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 
 

 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

ul. Gagarina 11 

87-100 Toruń 
 

O F E R T A 

 

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: 

......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

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

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

adres siedziby Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................................................................ 

forma prawna Wykonawcy: …………………………………………………………..…………….……………… 

numer telefonu:
 
 .........…………................……………………………………………………………….………. 

REGON: …………………................……………………………………………………………………..…..……. 

NIP: …………………………………................…………………………………………………………..………… 

adres poczty elektronicznej, na który Zamawiający będzie kierować korespondencję: ………………………................................................................................................................. 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Opracowania raportów dotyczących oceny potencjału rynkowego i wyceny praw własności intelektualnej dla 
rozwiązania opartego na wynalazku pn. „Nowe dikarboksylowe kompleksy platyny (II) z 5,7-dipodstawioną-1,2,4-triazolo [1,5-a]pirymidyną i dimetylosulfotlenkiem 
oraz sposób ich wytwarzania”, będącego podstawą do opracowania nowego proleku onkologicznego. 

 
1. Oferujemy realizację zamówienia w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 do SIWZ za cenę: 

 

wartość netto oferty  ………………………………………………………………………………………………………..……. zł 

słownie …………………………………………………………..……………………………..…….………. złotych 

wartość brutto oferty  ……………………………………………………………………………………………..………………. zł 

słownie …………………………………………………………..……………………………………………. złotych 
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z czego: 

LP Etapy 
Wartość netto 

PLN 

Stawka  
podatku  
VAT % 

 
Wartość brutto 

PLN 
 

1 Etap pierwszy - wykonanie raportu z oceny potencjału rynkowego    

2 Etap drugi – wykonanie wyceny praw własności intelektualnej    

 
 

2. Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie:  

a) etap pierwszy – wykonanie raportu z oceny potencjału rynkowego - w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy; 

b) etap drugi – wykonanie wyceny praw własności intelektualnej - w terminie do 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru etapu pierwszego. 

3. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego – przelew, 30 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę 

faktury wraz z protokołem.  

4. Oświadczamy, że powyższe ceny zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, określonym w  załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku 

wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia otrzymaną od Zamawiającego akceptujemy wszystk ie warunki zawarte w niej i nie 

wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń. 

7. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym dotyczącym przedmiotowego postępowania. 

8. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty. 

9. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 21 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 

 

 

 

 

 

_______________, dnia _____________r.                 ______________________________ 

                               podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) 
                              do reprezentowania Wykonawcy 

 

 


