


















 

 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego NR 2/GEKON/2017 z dnia 29.06.2017 r. 

 

Specyfikacja zamówienia 

Przeznaczenie: Urządzenie jako komponent procesu służyć będzie do przetwarzania oczyszczonej folii 

PET-G na granulat. 

Parametry systemu sprężonego powietrza: 

1. Ciśnienie robocze do 10 bar 

2. Moc sprężarki do 15 kW 

3. W zestawie ze zbiornikiem 1000 l i osuszaczem 

4. Waga sprężarki do 350 kg 

5. Instalacja systemu w siedzibie zleceniodawcy (Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 65) wraz z 

wyprowadzeniami dla linii demonstracyjnej do recyklingu folii PET-G zanieczyszczonej nadrukiem 

barwnym 

 

 

Okres gwarancji na urządzenie oraz komponenty określone w niniejszej specyfikacji wynosi  

co najmniej 12 miesięcy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego NR 2/GEKON/2017 z dnia 29.06.2017 r. 

 

 
………………... (miejscowość, data) ………………... 

 
Oferent: 
 

……………………….………………………….…………………….... 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 
(pełna nazwa Wykonawcy i adres do korespondencji) 

 

tel.:……………….………………………………. 

fax:…………………………….…………………. 

e-mail: ………….………………………………. 

 

………………………………………………………………… 

……………………………….………………………………… 
(osoba do kontaktu po stronie Oferenta, imię nazwisko, tel.) 

 

 

 

OFERTA  

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe NR 2/GEKON/2017 z dnia 29.06.2017 r. 

 

 

1. Zakres wykonywanych prac objętych ofertą: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

2. Termin realizacji  przedmiotu zamówienia:  

Dostawa aparatury  – najpóźniej do dnia ……………………………………………………………………… 
 

3. Cena: 

 

Oferowana cena łączna przedmiotu zamówienia netto: ……………………………………., 

słownie:................................................................................................................................................................  

 

Oferowana cena łączna przedmiotu zamówienia brutto: ……………………………………., 

słownie:................................................................................................................................................................  

4. Termin ważności oferty: 

Oferta jest ważna przez 90 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert. 
 

5. Uwagi: 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

   

 

……………………………………………………………………. 
 (pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Oferenta) 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIA OFERENTA: 

Niniejszym oświadczam, że Oferent ………………………………………………………………………………………… 
: 

1. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie konieczne do wykonania Zamówienia; 



 

 

2. posiada uprawnienia niezbędne do wykonania 
Zamówienia; 

3. posiada potencjał techniczny niezbędny do wykonania Zamówienia; 
4. posiada osoby zdolne do wykonania Zamówienia; 
5. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

Zamówienia; 
6. nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Nicrometal S.A. 

 
Niniejszym oświadczam, że przedłożona oferta jest zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu 
zamówienia wskazanym w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego nr 2/GEKON/2017 z dnia 
29.06.2017 r. 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………. 
 (pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Oferenta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego NR 2/GEKON/2017 z dnia 29.06.2017 r. 

 
 
 

……………………………… 
                                                                                                                                                                          (miejscowość, data) 

 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I OSOBOWYCH  
Z NICROMETAL S.A. 

 
 
Dotyczy: projektu pt. „Opracowanie technologii odzysku i ponownego przetworzenia recyklatu na 
                  bazie poużytkowej folii PET-G zanieczyszczonej” na podstawie Umowy nr 
                  GEKON2/O5/266860/24/2016 z dn. 30.08.2016 r. realizowanego w ramach programu 
                  GEKON- Generator Koncepcji Ekologicznych dofinansowanego ze środków Narodowego 
                  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowe Centrum Badan i 
                  Rozwoju 

 
 
 
Ja, ………………………………………………………………………….……………….. niżej podpisany, niniejszym 
oświadczam o braku powiązań kapitałowych i osobowych z firmą Nicrometal S.A., rozumianych 
jako wzajemne powiązania między Nicrometal S.A. lub osobami upoważnionymi do zaciągania 
zobowiązań w imieniu Nicrometal S.A. lub osobami wykonującymi w imieniu Nicrometal S.A. 
czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a 
mną jako Oferentem, polegających w szczególności na: 
 
 byciu jednostką powiązaną lub jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji  

z Zamawiającym w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  
(Dz. U. z 2013 r. z poz. 330, z późn. zm.); 

 byciu podmiotem pozostającym z Zamawiającym lub członkami jego organów w takim 
stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do 
wyboru bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi, a w szczególności 
pozostającym w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia 
włącznie, w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, także poprzez członkostwo  
w organach dostawcy towaru lub usługi; 

 byciu podmiotem powiązanym lub podmiotem partnerskim w stosunku do Zamawiającego 
w rozumieniu Rozporządzenia Komisji nr 651/2014; 

 byciu podmiotem powiązanym osobowo z Zamawiającym w rozumieniu art. 32 ust. 2 
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 
1054 z późń. zm). 

 
 

………………………………………. 
                                                                                                                                                                   (podpis Oferenta) 

  

 

 

 



 

 

 

 

 


