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Załącznik numer 1: 
Formularz zapytania ofertowego (wzór) 
 

1. Dane przedsiębiorcy: 
Nazwa: …………………………………………………………………………………………………………………...………. 
Siedziba: ……………….……………….……………………….………………………………………………………………. 
Adres do korespondencji: ………………….………………….……………...………………………………………….. 
Numer telefonu: …………………………………………….……  REGON: ……………..………………………………  
NIP: …….………….………………………….……….…  KRS: ……………………………………………….……………. 
Osoba/osoby do kontaktu: ………………………….…………………….…………………………………….………… 
tel. kontaktowy: ………………….…………  faks: ………….………..……… e-mail: ……………………………… 

2. Charakterystyka zapotrzebowania: 
☐ Badania rezonansowe 
☐ Badania nieniszczące 
☐ Badania wibracyjne 
☐ Badania statyczne i 
dynamiczne konstrukcji 
☐ Badania termowizyjne 
☐ Badania materiałowe 

☐ Projektowanie struktur 
kompozytowych 
☐ Projektowanie 
oprzyrządowania 
☐ Projektowanie i 
wytwarzanie modeli i 
foremników 
☐ Opracowywanie 
technologii wytwarzania 
struktur kompozytowych 

☐ Formowanie i 
polimeryzacja struktur 
kompozytowych 
☐ Klejenie oraz montaż 
elementów konstrukcji 
kompozytowych 
☐ Obróbka 
wykończeniowa struktur 
kompozytowych 
☐ Nanoszenie powłok 
lakierniczych na elementy 
kompozytowe 

Inne…………………………………………………..…….………………………………………………………………..…….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………………………………….  

3. Inne informacje (szczegółowy opis zapotrzebowania, wymagania szczególne, itp.):   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..…………………………………………………………………………………………… 

4. Oczekiwany termin realizacji: 
………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 
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Oświadczenia:  
I. Oświadczam, iż przedsiębiorca prowadzi / nie prowadzi* działalności gospodarczej: 

a) w sektorach rybołówstwa i akwakultury w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z 
dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i 
akwakultury (Dz. Urz. WE L 17 z 21.01.2000, str. 22, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 
specjalne, rozdz. 4, t. 4, str. 198); 

b) związaną z produkcją podstawową produktów rolnych w rozumieniu art. 2 pkt 22 
rozporządzenia nr 800/2008; 

c) związaną z przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych w następujących 
przypadkach kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich 
produktów nabytych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez 
przedsiębiorców objętych pomocą lub kiedy przyznanie pomocy zależy od przekazania jej w 
części lub w całości producentom surowców; 

d) w sektorze górnictwa węgla w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 
lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego (Dz. Urz. WE L 205 z 
02.08.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 2, str. 170) 

II. Oświadczam, iż przedsiębiorca jest/ nie jest* mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim 
przedsiębiorcą spełniającym kryteria zagrożonego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 1 ust. 7 
Rozporządzenia 800/2008. 

III. Oświadczam, iż przedsiębiorca jest / nie jest* przedsiębiorcą spełniającym kryteria 
przedsiębiorcy w trudnej sytuacji ekonomicznej, określone w przepisach wspólnotowych 
dotyczących pomocy publicznej, lub znajdującym się w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej 
z wykorzystaniem pomocy publicznej; 

IV. Oświadczam, iż przedsiębiorca jest / nie jest* przedsiębiorcą, na którym ciąży obowiązek zwrotu 
pomocy wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz 
ze wspólnym rynkiem; 

V. Oświadczam, iż przedsiębiorca jest / nie jest* przedsiębiorcą prowadzącym działalność 
gospodarczą w zakresie towarowego transportu drogowego i chce / nie chce* pozyskać środki 
na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego. 

VI. Oświadczam, iż przedsiębiorca w roku kalendarzowym, w którym zawierana jest umowa, jak i w 
okresie dwóch lat kalendarzowych go poprzedzających otrzymał / nie otrzymał*, z różnych 
źródeł i w różnych formach, pomocy publicznej przekraczającej kwotę 200 tys. Euro, 
a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie towarowego 
transportu drogowego – 100 tys. Euro. 

VII. Oświadczam, iż przedsiębiorca jest / nie jest* mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim 
przedsiębiorcą w rozumieniu załącznika I do Rozporządzenia 800/2008. 

 * niepotrzebne skreślić 
VIII. Oświadczam, iż przedsiębiorca prowadzi / nie prowadzi* działalności badawczej, rozwojowej lub 

innowacyjnej w obszarze** ………………………………………………………………………………………………. 
polegającej na** …………….………………………………………………………..……………………………………. . 

* niepotrzebne skreślić 
** wypełnić w razie skreślenia „nie prowadzi” 

Załączniki: 
- odpis z KRS / CEiDG (najpóźniej z ostatnich 3 miesięcy), 
- dowód nadania numeru NIP i REGON, 
 
 ………………………………………………………………….                                                                                                                             
 Data, pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy 


