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Data: ......................................... 

 
Nazwa/firma Oferenta: ………..…………………………………….…………………………… 
Adres: ……………………………………………………………………………………………………… 
ul. …………………………………………………….……….. kod: …………………………………… 
miejscowość…………………………………….………………………………………………………. 
Województwo: ……………………..….………. Powiat: ………………………………………. 
Nr telefonu: ………….……………..…………… 
Nr faksu: …………………………………………… 
Numer NIP: ……………………….…..……… Numer REGON: ..………………………….. 
Nr rachunku bankowego: ………..…………………………………….……………………… 
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta: 
…………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………. 
                                      
 

Ośrodek Badawczo- Rozwojowy Górnictwa Surowców 
Chemicznych "Chemkop" Sp. z o.o. 

ul. Wybickiego 7  
31-261 Kraków 

 
 

OFERTA na 
Świadczenie usług laboratoryjnych polegających na „Wykonaniu badań geomechanicznych oraz 

ługowniczych ze złoża w rejonie Polatli” . 
 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zaproszenia do złożenia oferty, które zostaną 
wprowadzone do treści zawartej umowy, akceptujemy te postanowienia i zobowiązujemy 
się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na ww. warunkach oraz w miej-
scu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 
2. Oświadczamy, że pozostajemy związani złożoną ofertą przez okres 30 dni liczonych od 

ostatniego dnia terminu składania ofert. 
 

3. Zamówienie zrealizujemy: sami* /przy udziale podwykonawców, którym zostanie 
powierzona następująca część zamówienia*: 
 

[branża oraz szczegółowy zakres prac, które będzie wykonywać podwykonawca oraz pro-

ponowany podwykonawca - nazwa (firma)] 

4. Oświadczamy, że w sytuacji, gdy zostanie wybrana nasza oferta przedstawimy i podpiszemy 
z zamawiającym umowę, której treść będzie zgodna z zaproszeniem do złożenia oferty. Za-
kres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem za-
wartym w ofercie. Jeden egzemplarz obustronnie podpisanej umowy zostanie dostarczony 
w ciągu 7 dni do siedziby Zamawiającego. 
 

5. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wy-
konanie zamówienia oraz, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dyspo-
nujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do jego wykonania. 

 
6. Oświadczmy, że nie wszczęto wobec nas postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji 

oraz nie ogłoszono upadłości/likwidacji; 
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Oferujemy wykonanie Przedmiotu Zamówienia Świadczenie usług laboratoryjnych 
polegających na „Wykonaniu badań geomechanicznych oraz ługowniczych ze złoża w rejonie 
Polatli”  za wynagrodzeniem: 

 
Świadczenie usług laboratoryjnych polegających na wykonaniu badań – (pkt IV. 1 i 2 
zaproszenia do składania ofert): 

 
Wartość ryczałtu brutto (cyfrowo i słownie w PLN):……………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………..………………………….. 
Wartość ryczałtu netto  (cyfrowo i słownie w PLN):………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………..………………………….. 
Wartość VAT % ………………..……………………………………………………………………………………………….. 

 
Maksymalny czas realizacji poszczególnych badań:  

 
 Badania geomechaniczne 

A. Jednoosiowe badanie wytrzymałości doraźnej na ściskanie 

• 2 rodzaje tenardytu po 3 próby - 6 badań 
……………………………………………………………………….…………… 

• 2 rodzaje glauberytu po 3 próby - 6 badań 
………………………………………………………………….………….…… 

• 1 rodzaj glauberytu (po zanurzeniu w wodzie przez 1 miesiąc) - 3 próby  
………………………..…...…… 
 

B. Trójosiowe badanie wytrzymałości doraźnej na ściskanie 

• rodzaj tenardytu po 3 próby przy ciśnieniu bocznym 40 i 20 barów - 6 ba-
dań…………….………….…… 

• rodzaj glauberytu po 3 próby przy ciśnieniu bocznym 40 i 20 barów - 6 ba-
dań……………………….…… 

 
Badania ługownicze tenardytu w 35 ° C 

• Szybkość ługowania horyzontalnego - 2 rodzaje tenardytu (4 badania) 
…………………………….….…… 

• Szybkość ługowania pionowego - 2 rodzaje tenardytu (4 badania) 
……………………………………….…… 

• Oznaczenie ciężaru właściwego - 2 rodzajów tenar-
dytu……….…………………………………………………..… 

• Zawartość części nierozpuszczalnych w wodzie - 20 prób (20 badań) dla celów ługowniczych 
tenardytu  
……………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

• Oznaczenie ciężaru właściwego dla 2 rodzajów tenardytu po 2 próby - 4 bada-
nia………………….…… 

• Oznaczenie ciężaru właściwego dla 2 rodzajów glauberytu po 2 próby - 4 bada-
nia……………………… 
 

7. Oświadczamy że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania Przed-
miotu Zamówienia wynikające wprost ze specyfiki Przedmiotu zamówienia. 
 

8. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie. 
 

9. Dokumenty i informacje potwierdzające spełnianie przez Oferenta warunków udziału w po-
stępowaniu - załączniki do Oferty 
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10. OSOBĄ upoważnioną do kontaktów w sprawie oferty jest  …………………………...……............... 

adres e-mail: ……………..................................................,  

telefon nr: ………………..................................................,  

fax nr: ................................................................................. 

 
* - nie potrzebne skreślić 

 
Załączniki do formularza ofertowego : 
Załącznik nr 1 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o RODO  
 
 
 

……………………………………                                      …………………………………… 
 Miejscowość, dnia                                      (podpis i pieczęć Wykonawcy) 
 


