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Załącznik nr 1 

do postępowania Zapytania Ofertowego nr 4.NCT.2021 
 

Dane Oferenta: 

 

Nazwa firmy  ___________________________________________________________ 

Adres   ___________________________________________________________ 

NIP   ___________________________________________________________ 

REGON   ___________________________________________________________ 

 

FORMULARZ OFERTOWY  
 

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 4.NCT.2021 z dnia 11 maja 2021 roku dotyczące zlecenia 
usługi wynajmu pomieszczeń laboratoryjnych wraz z wyposażeniem do przeprowadzenia prac 
badawczo-rozwojowych, w związku z realizacją projektu pn. „Poprawa konkurencyjności NOCTILUCA 
S.A. na rynku krajowym i światowym poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego produktu w 
postaci autorskich emiterów termicznie aktywowanej opóźnionej fluorescencji (TADF), 
dostosowanych do nanoszenia metodami roztworowymi oraz innowacyjnej technologii nanoszenia 
emiterów metodami mokrymi w oparciu o opracowaną formułę tuszu do drukarki cienkich warstw 
półprzewodników”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 
Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3 Wsparcie 
przedsiębiorczości akademickiej, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w 
przedsiębiorstwach akademickich, składamy ofertę o następującej treści: 

 
1. Oferujemy wykonanie zamówienia – wynajem pomieszczeń wraz z wyposażeniem do 

przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych, opisane w załączniku nr 1 na okres do dnia 31 
lipca 2022 roku - wg podanej niżej ceny: 
 

Powierzchnia całkowita pomieszczeń: ________ m2  
 
Czynsz netto za jeden miesiąc wynajmu: ____________ zł netto 
Czynsz brutto za jeden miesiąc wynajmu (kwota z VAT): ____________ zł brutto 

 
(słownie: ___________________________________________________________________) 

 
2. Odległość w kilometrach od Biura Projektu (Ulica Jurija Gagarina 7/41B, 87-100 Toruń), liczona w 

linii prostej wg aplikacji Google Maps: ____________km 
 
Niniejszym oświadczamy, iż: 
1. Spełniamy wszystkie warunki ustanowione przedmiotowym postępowaniem; 
2. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
3. Nie znajdujemy się w stanie upadłości ani likwidacji, nie zawiesiliśmy działalności gospodarczej, 

ani nie jest wobec nas prowadzone postępowanie układowe, restrukturyzacyjne lub 
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naprawcze; 
4. Posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do zrealizowania niniejszego zamówienia; 
5. Posiadamy możliwości techniczne niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia; 
6. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej niezagrażającej realizacji zamówienia; 
7. Zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego i uzyskaliśmy konieczne informacje niezbędne 

do przygotowania oferty; 
8. Akceptujemy postanowienia i wymagania określone w Zapytaniu ofertowym; 
9. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie podanym w Zapytaniu 

ofertowym i naszej ofercie; 
10. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Zapytaniu ofertowym; 
11. W przypadku wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach 

określonych w Zapytaniu ofertowym, w tym w szczególności zgodnie ze wzorem umowy 
stanowiącymi załącznik nr 4 do Zapytanie ofertowego;  

12. W cenie oferty uwzględniliśmy wszystkie wymagania niniejszego Zapytania ofertowego oraz 
wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia; 

13. Na czas trwania postępowania o udzielenie zamówienia do kontaktów z Zamawiającym 
wyznaczamy (imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu): 
 
_____________________________________________________________________________  

14. Do niniejszej oferty załączamy: 
 

1. _______________________________________________________ 
 

2. _______________________________________________________ 
 

3. _______________________________________________________ 
 

4. _______________________________________________________ 
 

 
 
 
 

 

 
1 Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach jako uprawnione do zaciągania zobowiązań w 
imieniu Oferenta lub legitymującej się właściwym upoważnieniem. 
 

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

                              Miejscowość i data Imię i nazwisko, podpis, pieczątka1 


