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FORMULARZ OFERTOWY  

……………………………….…                                                                ……………………………………                                             
(pieczęć Wykonawcy)                 (miejscowość, data) 

OFERTA 

1. na  opracowanie bazy danych wraz z klasyfikacją 1000 próbek skierowanych do 
badań, 
2. na   wykonanie badań, które obejmować będą ekstrakcje DNA z 1000 pobranych 
próbek (wymaz z policzka) oraz analizę 10 zmian polimorficznych wybranych 
genów we wszystkich próbkach DNA technikami biologii molekularnej.  
Analizowane zmiany będą dotyczyły zmian polimorficznych w genach: AMELX 
( rs17878486, rs946252), AMBN ( rs34538475, rs4694075), ENAM (rs12640848, 
rs3796704), TUFT1 (rs2337360, rs4970957) oraz TFIP11(rs134136,rs5997096). 
3. na przygotowanie raportu końcowego oraz opracowanie metodologii oceny 
przyczyn próchnicy. 

WYKONAWCA 

Nazwa i adres Wykonawcy:  

……………………………………………………  

……………………………………………………  

Nazwa instytucji: 

…………………………………………………… 

Numer NIP:  

…………………………………………………… 

Numer REGON:  

…………………………………………………… 

Numer telefonu: 

…………………………………………………… 

Adres e- mail:  

1. Działając w imieniu Wykonawcy oświadczam, że wykonam dzieło określone  w Zapytaniu 
ofertowym nr 1/2018 według poniżej przedstawionej wyceny:  
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2. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego nr 1/2018 oraz akceptuję 
w pełni i bez zastrzeżeń określone w nim zasady postępowania. 

3. Oświadczam, że dane zawarte w Formularzu ofertowym jak również załącznikach do 
Formularza ofertowego są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadom/a 
odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń. 

4. Wyrażam zgodę na weryfikację podanych w ofercie przeze mnie informacji. 

5. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO ) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 1

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym Zapytaniu 
ofertowym nr 1/2018 . 2

6. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu. 

7. W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do wykonywania przedmiotu 

Lp. Nazwa dzieła Okres realizacji dzieła Cena netto za wykonane dzieło w zł 
(z dokładnością dp pełnych złotych)

1. opracowanie bazy danych 
wraz z klasyfikacją 1000 
próbek skierowanych do 
badań,

2. wykonanie badań, które 
obejmować będą ekstrakcje 
DNA z 1000 pobranych 
próbek (wymaz z policzka) 
oraz analizę 10 zmian 
polimorficznych wybranych 
genów we wszystkich 
próbkach DNA technikami 
biologii molekularnej.  
Analizowane zmiany będą 
dotyczyły zmian 
polimorficznych w genach: 
AMELX ( rs17878486, 
rs946252), AMBN 
( rs34538475, rs4694075), 
ENAM (rs12640848, 
rs3796704), TUFT1 
(rs2337360, rs4970957) oraz 
TFIP11(rs134136,rs5997096
).

3.  przygotowanie raportu 
końcowego oraz 
opracowanie metodologii 
oceny przyczyn próchnicy.

Suma  pkt 1 +2+3  Cena netto za wykonanie dzieła w zł 

     Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 1

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). 

        W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż 2

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 np. przez jego wykreślenie).
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zamówienia za cenę netto podaną w niniejszym formularzu. 

8. W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy, w miejscu i 
terminie określonym przez Zamawiającego. 

9. Uważam się za związanego niniejszą ofertą w terminie do 30 dni od upływu terminu 
składania ofert. 

………………………………………                …………………………………………………………………………………… 
       (data i miejsce)                   (podpis lub podpis wraz z pieczęcią imienną osoby     

  upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)   

Załączniki: 

1. „Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym” (oryginał lub skan 
dokumentu według wzoru z Formularza ofertowego). 

2.  „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” (oryginał lub skan dokumentu 
według wzoru z Formularza ofertowego). 

3. Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy.


