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sygnatura:  
BZFS-921/17/16 
PU-08/2018                Załącznik nr 2 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: ………………………....................................................................................................... 

Nawiązując do zapytania ofertowego pn.: Wykonanie analizy XPS piętnastu próbek materiałów węglowych, na potrzeby projektu realizowanego w ramach 
przedsięwzięcia MNiSW pn. "Inkubator Innowacyjności+", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. 
1. Oferujemy realizację zamówienia w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego za cenę: 
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wartość brutto oferty  …………………………………………………………………………………………………………… zł 

słownie …………………………………………………………………………………………………………… złotych 
 

2. Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania próbek. 

3. Oświadczamy, że dysponujemy lub będziemy dysponowali w okresie realizacji zamówienia aparatem spełniającym poniższe wymogi: 

1) moc promieniowa anody co najmniej 600 W, 

2) możliwość mikroogniskowania wiązki promieniowania anody pozwalając na pomiar z bardzo małej powierzchni ułamka mm2 równocześnie, mikroogniskowanie pozwoli  
na uzyskanie wysokiej intensywności promieniowania, 

3) aparat będzie połączony przez komorę dystrybucyjną z zespołem metod próżniowych, np.: AFM/STM, komorą preparatywną z możliwością napylania warstw metali czy 
tlenków. 

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

faktury wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym. 

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

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego, akceptujemy wszystkie zawarte w nim warunki i nie wnosimy do nich 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 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 

 
 
 
 

_______________, dnia _____________r. ______________________________ 
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) 

do reprezentowania Wykonawcy 
 
 
 
 


