
 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz ofertowy 

 

………………………         ………………………… 

                                                                        dnia                                  miejscowość                      

 

OFERTA DLA 

GDA SP.ZO.O 

UL.MASZYNOWA 30, 80-298 GDAŃSK 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/09/2022 z dnia 09.09.2022 dotyczące                                                     

prac badawczo -rozwojowych. 

 

I. Nazwa i dane adresowe wykonawcy: 
 

Nazwa: ………………………………………………….……... 

Adres: ………………………………………………….……….. 

NIP: …..…………………………………………….……….…… 

 

II. Warunki oferty 

 Przedmiot 

zamówienia 

 

 Szczegóły oferty  I. Dobór komponentów umożliwiających wzmocnienie 

wytrzymałości materiału w obszarze matrycy kompozytowej i 

wzmocnienie konstrukcji Solidmatu poprzez: 

1. dobór związków mało- i wielkocząsteczkowych (np. polimerów, 

jak i związków oligomerycznych), w celu modyfikacji 

oddziaływań chemicznych w strukturze osnowy Solidmatu, 
2. dobór związków nieorganicznych (tzw. zbrojenia). 

II. Opracowanie sposobów łączenia i kolejności dodawania 

poszczególnych składników Solidmatu oraz 

1. Wytworzenie prototypowych próbek Solidmatu oraz ich 

przebadanie zgodnie z obowiązującymi dla tego materiału 

normami, wymienionymi w normie ASTM D 8364/D 8364M-21 

lub normach równoważnych. Badania powinny obejmować: 

gęstość, 



 

• wytrzymałość na zginanie, 

• wytrzymałość na ściskanie, 

• wytrzymałość na ścieranie, 

• wytrzymałość na rozciąganie, 

• wytrzymałość na zamarzanie/rozmarzanie, 

• analizę mikroskopową pęknięć próbek poddanych badaniom 

ich właściwości mechanicznych. 
III. Wybór najlepszego prototypu  

IV. Opracowanie raportu z przeprowadzonych badań 

zawierającego: 

• receptury składu prototypowych próbek Solidmatu oraz ich 

właściwości 

• informację o wyborze receptury umożliwiającej 

zakwalifikowanie ulepszonego Solidmatu co najmniej do 
kategorii: Typ 3 - wg klasyfikacji zawartej w normie ASTM D 

8364/d 8364M-21 z 15.02.2021 r. 

• kryteria wyboru prototypu m.in. na podstawie literatury i norm 

(wybór standardów najlepiej odpowiadających charakterowi 

materiału i potencjalnym zastosowaniom). 

• opisy prototypów 

• opis receptury i technologii wytworzenia ostatecznego 

prototypu 

 Wartość netto oferty 

 

 

 Wartość brutto oferty 

 

 

 

 

Kwota podatku VAT 

oferty 

 

 Liczba spotkań 

roboczych 

 

 

III. Potwierdzenie spełnienia WARUNKU 2 (wiedza i doświadczenie) udziału w 

postępowaniu ofertowym (pkt.IV zapytanie ofertowego 1/09/2022 – WARUNKI 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU) 

 

 
Doświadczenie osoby nr 1: 



 

Lp. Nazwa zrealizowanej usługi 

Data wykonania 
(zakończenia) 

usługi 
(dzień, miesiąc, 

rok) 

Podmiot, na rzecz którego 
usługa została wykonana 

(nazwa i adres) 

1  
 

 

 

2    

n    

Oświadczam(y), że wykazane powyżej usługi zostały wykonane należycie. 

Oświadczam(y), że wszystkie informacje podane w powyższych wykazie są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały 

przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji 

 

Doświadczenie osoby nr 2: 

Lp. Nazwa zrealizowanej usługi 

Data wykonania 
(zakończenia) 

usługi 
(dzień, miesiąc, 

rok) 

Podmiot, na rzecz którego 
usługa została wykonana 

(nazwa i adres) 

1  
 

 

 

2    

n    

Oświadczam(y), że wykazane powyżej usługi zostały wykonane należycie. 

Oświadczam(y), że wszystkie informacje podane w powyższych wykazie są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały 

przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

Publikacje z obszaru materiałów mających zastosowanie w drogownictwie i budownictwie w 

tym z zakresu rozwiązań polimerowych: 

Lp. Tytuł publikacji Autorzy Data publikacji 

1  
 

 

 

2    

 

IV. Opis zasobów technicznych wykorzystywanych przez  Wykonawcę do realizacji 
zamówienia 
……………………………………………………………………………………………………………

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

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



 

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

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

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

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

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

V.     Oświadczenia Wykonawcy 
Ja (my) niżej podpisany (i) oświadczam (y), że: 
 
1) Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w 

zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie. 

2) Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

3) Wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz dysponuje odpowiednim doświadczeniem 

niezbędnym do wykonania zamówienia lub zagwarantuje odpowiednich podwykonawców 

posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. 

4) Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia 

lub zagwarantuje odpowiednich podwykonawców posiadających odpowiedni potencjał 

niezbędny do wykonania zamówienia. 

5) Wykonawca dysponuje odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub 

zagwarantuje odpowiednich podwykonawców dysponujących osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 

6) Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia we wskazanych terminach. 

7) Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z 

przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w 

szczególności na: 

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w 

linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 



 

 

Miejscowość: ………........……………, dnia………… r. 

 

 

_______________________________ 

(podpis i pieczęć wystawcy oferty) 


