
 

 

OFERTA dot. zapytania ofertowego z dnia 02.09.2019 r. 
zamieszczonego na stronie internetowej www.intuseal.com 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Sporządzenie audytu przedcertyfikacyjnego w formie raportu, 

dotyczącego zgodności dokumentacji (raportów z badań, aprobat, itd.) wyrobów produkowanych 

przez INTUSEAL z wymogami obowiązującymi na terytorium Zjednoczonych Emiratów  Arabskich 

(zwłaszcza określonymi przez Civil Defense UAE) dot. dopuszczania tego rodzaju produktów na 

rynek. 

 

ZAMAWIAJĄCY: INTUSEAL sp. z o.o. , adres:  ul. Kineskopowa  1, 05-500 Piaseczno, Polska, e-mail: 

oferty@intuseal.com, NIP: 5223031827 , REGON: 361758444 , KRS: 0000562502. 

 

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe z dnia 02.09.2019 r. zamieszczone na stronie internetowej 

www.intuseal.com obejmujące wykonanie zadania:  

„Sporządzenie audytu przedcertyfikacyjnego w formie raportu, dotyczącego zgodności 

dokumentacji (raportów z badań, aprobat, itd.) wyrobów produkowanych przez INTUSEAL z 

wymogami obowiązującymi na terytorium Zjednoczonych Emiratów  Arabskich (zwłaszcza 

określonymi przez Civil Defense UAE) dot. dopuszczania tego rodzaju produktów na rynek”  - 

realizowanego w oparciu o umowę Zamawiającego z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A z siedzibą w 

Warszawie z dnia 23.04.2019r., nr Umowy: UG-PMT/0401/3N/2018-ZEA (Umowa   o   powierzenie   grantu   

dla   Projektu   nr  PMT/0401/3N/2018 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, 

oś priorytetowa III ”Wsparcie innowacji   w   przedsiębiorstwach”,   Działanie   3.3   „Wsparcie   promocji   

oraz   internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty 

Technologiczne”), 

niniejszym składam poniższą ofertę: 

 

1. Dane OFERENTA:  

Nazwa / Imię nazwisko Oferenta:  

Adres:  

PESEL:  

NIP:  

 

2. PARAMETRY OFERTY:  

Proponowana cena łączna za realizację 

zadania w zł (brutto ale bez kwoty VAT) 

 

Data ważności oferty 60 dni 

 

3. Potwierdzam, iż akceptuję warunki opisane w Zapytaniu ofertowym z dnia 02.09.2019 r.  

 

Data złożenia oferty:  ………………………                                           Podpis Oferenta                  

 

   

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



 

 

Załącznik nr 1 - OŚWIADCZENIE DOT. BRAKU POWIĄZAŃ 

 

W imieniu Oferenta oświadczam, że Oferent nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 

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 przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 

wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,  

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  

d) 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. 

 

 

 Data złożenia Oświadczenia: ……………………                                                 Podpis Oferenta  
 
 
 
 
                                                                         ………..………………………………………….  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE DOT. POSIADANIA WYMAGENEJ MINIMALNEJ WIEDZY I 

DOŚWIADCZENIA 

 

W imieniu Oferenta oświadczam, że Oferent posiada wymaganą minimalną wiedzę i doświadczenie zgodnie 

z wymaganiami zamieszczonymi w Zapytaniu Ofertowym z dnia 02.09.2019 r., tj.: 

• Wykształcenie wyższe techniczne z obszaru kompozytów lub inżynierii materiałowej. 
• Posiadanie minimum 2 lat doświadczenia zawodowego w tematyce związanej z produktami biernej 

ochrony przeciwpożarowej w budynkach. 
• Posiadanie minimum 2 lat doświadczenia zawodowego w tematyce bezpośrednio związanej z 
dokumentacją techniczną dot. produktów z branży biernej ochrony przeciwpożarowej (raporty z badań 
ogniowych, obcojęzyczne aprobaty techniczne, itd.) 
 
Data złożenia Oświadczenia:   ………………………                                       Podpis Oferenta:    
 
 
 
   
        ……………………………………………….. 


