Załącznik nr 2. Wzór formularza ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY
W odpowiedzi na
Zapytanie ofertowe Nr 1142582
z dnia
11.10.2018r.
dotyczące udostepnienia infrastruktury oraz organizacji oblotów i lotów próbnych z wirnikami kompozytowymi, składamy poniższą ofertę:

Dane oferenta
Nazwa:
Adres:
NIP:
NR KRS / EDG:
Dane osoby kontaktowej
Imię i nazwisko:
Adres e-mail:
Telefon:
Parametry oferty
Data przygotowania oferty:
Data ważności oferty:
Przedmiot zamówienia
Zamawiający:
Przedmiot zamówienia:

Gyro-Tech Innovation in Aviation Sp. z o.o., Rogóźno 16C, 86-318 Rogóźno.
wg opisu Zamawiającego w Zapytaniu Ofertowym Nr 1142582 z dnia 11.10.2018r.
Proszę zaznaczyć:

Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się z zakresem
Przedmiotu zamówienia i niniejszy Przedmiot zamówienia
akceptujemy.

TAK

NIE

Odniesienie do kryteriów wyboru oferty
Cena netto w PLN,
składająca się ze wszystkich kosztów niezbędnych do zrealizowania Przedmiotu zamówienia
Wycena kosztów realizacji Przedmiotu zamowienia

Liczba dni, w czasie których Wykonawca zrealizuje Przedmiot zamówienia
Czas wykonania Przedmiotu zamowienia

Oświadczenia oferenta dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Oświadczam(y), że Wykonawca nie jest powiązany
osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzaniem 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.
Oświadczam(y), że Wykonawca w ramach oferty
gwarantuje sposoób realizacji usługi korzystny z punktu
widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie
minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii, itp.
niezbędnych do realizacji usługi.

Proszę zaznaczyć:

TAK

NIE

Proszę zaznaczyć:

Oświadczam(y), że Wykonawca w ramach oferty
gwarantuje sposoób realizacji usługi korzystny z punktu
widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie
minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii, itp.
niezbędnych do realizacji usługi.

TAK

NIE

Proszę zaznaczyć:
Wykonawca ma w zakresie własnej działalności gospodarczej budowę, eksploatację
śmigłowców lekkich/ ultralekkich.

Wykonawca prowadzi ciągłą działalność w zakresie budowy, eksploatacji śmigłowców
lekkich/ ultralekkich.

Oświadczam(y), że Wykonawca posiada ugruntowaną
renomę i doświadczenie w działalności zbliżonej do
zakresu planowanych prac, w szczególności w ramach
projektów badawczych lub badawczo – rozwojowych,
realizowanych na potrzeby własnej lub komercyjnej
działalności, w tym:

Wykonawca dysponuje zapleczem technicznym niezbędnym do wykonania
elementów przejściowych w mocowaniach powierzonych łopat do istniejących głowic
wirników, a także infrastrukturą lotniskową pozwalającą na próby w locie w zgodzie z
obowiązującymi przepisami i wymogami bezpieczeństwa.
Wykonawca dysponuje minimum dwoma pilotami o kompetencjach umożliwiających
podjęcie oblotu nowych wirników.
Wykonawca dysponuje personelem z kompetencjami merytorycznymi do wykonania,
w ramach realizacji zleconych prac, zabudowy wirników na istniejącym śmigłowcu,
będących w świetle adekwatnych przepisów budowy sprzętu latającego istotnymi
odstępstwami od zatwierdzonego projektu typu.
Proszę zaznaczyć:
Wykonawca dysponuje konstrukcją
śmigłowca lekkiego / ultralekkiego o
ustalonych/potwierdzonych
własnościach lotnych, a w
1/ …
przypadku konstrukcji
eksperymentalnych o
potwierdzonym nalocie min. 100
godzin.

Proszę wymienić:

ustalonych/potwierdzonych
własnościach lotnych, a w
przypadku konstrukcji
eksperymentalnych o
potwierdzonym nalocie min. 100
godzin.

Imię i nazwisko osoby wystawiającej ofertę:
Stanowisko służbowe:
Data i podpis:

1/ …

