Załącznik 1 do zapytania ofertowego nr 1/SS/TECHMATSTRATEG/2021
Attachment 1 to the request for quotation no. 1/SS/TECHMATSTRATEG/2021

FORMULARZ OFERTOWY / THE OFFER FORM

do wyboru Wykonawcy na dostawę elementów wraz z instalacją i kalibracją koniecznych do
Modernizacji Linii Charakteryzacji Elektrycznej Struktur Półprzewodnikowych – Część I
to bid an offer for the Procurement of elements with installation and calibration
necessary to modernize the Electrical Characterization Line of Semiconductor
Structures – Part I
DANE WYKONAWCY / THE SUPPLIER DATA
Nazwa podmiotu /
Company Name:
Adres siedziby / Address:
NIP / VAT No (applies to
EU countries):
NR KRS/ CEIDG No.
Nr telefonu / Telephone
No.
Adres e-mail / Email
address

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na dostawę elementów wraz z instalacją i kalibracją
koniecznych do Modernizacji Linii Charakteryzacji Elektrycznej Struktur Półprzewodnikowych –
Część I dla spółki Seen Semiconductors Sp. z o.o., Warszawa (02-672), ul. Domaniewska 37 A,
NIP 7010451452, KRS0000531391, składamy następującą ofertę / in responce to the request
for quotation for delivery elements with installation and calibration necessary to
modernize the Electrical Characterization Line of Semiconductor Structures – Part I
we bid the following price offer (please fill the price only for substrates you wish to
deliver):
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L.p.

1

Przedmiot zamówienia:
Realizacja zamówienia na dostawę
elementów wraz z instalacją i
kalibracją koniecznych do
Modernizacji Linii Charakteryzacji
Elektrycznej Struktur
Półprzewodnikowych – Część I /
Complition of the order for the
delivery of elements with
installation and calibration
necessary to modernize the
Electrical Characterization Line of
Semiconductor Structures – Part I

Cena netto
/ Net Price
[PLN]

…………………

VAT [PLN]

Wartość
Całkowita /
Total Value
[PLN]

………………

………………

Wykonawca oświadcza, że / The Supplier declares that:
1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego wraz z załącznikami i nie
wnoszę do niego zastrzeżeń. / I declare that I have read the content of the Request for
quotation and the attachments and that I have no objections to it.
2. Oświadczam, że wykonam przedmiot umowy na warunkach, zasadach i terminach
określonych w zapytaniu ofertowym. / I declare that I will perform the subject of the
contract on the terms, conditions and dates specified in the Request for quotation.
3. Oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
terminowe i właściwe wykonanie usługi objętej niniejszym zamówieniem, w szczególności
nie znajdują się w stanie upadłości ani likwidacji / I declare that I am in an economic
and financial situation ensuring timely and proper performance of the service
covered by this contract, in particular I am not in the state of bankruptcy or
liquidation;
4. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie oraz umowie
dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania i jego
realizacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2018 r. poz. 1000, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem o ochronie danych osobowych
(RODO). / We consent to the processing of personal data contained in the offer and
the contract for the purposes necessary to conduct the procedure and its
implementation in accordance with the Act of May 10, 2018 on the protection of
personal data (Journal of Laws of 2018, item 1000, with later d.) and the Regulation
on the Protection of Personal Data (GDPR).
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5. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu oraz realizacji umowy w przypadku, gdy umowa zostanie z nami zawarta. / I
declare that I have fulfilled the information obligations provided for in Art. 13 or
article. 14 GDPR towards natural persons from whom I have obtained personal data
directly or indirectly in order to apply for a public contract in this procedure and to
perform the contract in the event that the contract is concluded with us.
6. Wykonawca oświadcza, że nie zachodzi powiązanie osobowe, ani kapitałowe pomiędzy
Wykonawcą a Zamawiającym lub Konsorcjantami Zamawiającego określone w cz. V
zapytania ofertowego / The Contractor declares that there is no personal or capital
relationship between the Contractor and the Ordering Party or the Ordering Party's
Consortia, as specified in part V of the inquiry.

(miejscowość i data) / place and date

imię i nazwisko osoby upoważnionej do składania
ofert w imieniu Wykonawcy / name of the
representative of the Supplier
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