
FORMULARZ OFERTOWY   

 
Dane  Wykonawcy: 
Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adres: …………………………………..…………………………………………………………………………………………………………….. 
telefon: ………………...……………………………………………., e-mail: ………………………………………………………………… 
 

Składając ofertę w postępowaniu dotyczącym wyłonienia Lekarza Wykonawcy Zadań określonych w 
Zapytaniu ofertowym z dnia 15.02.2018 roku adresowanym do lekarzy dermatologów w związku z 
Programem Strategmed: „Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych 
testowany w próbach klinicznych oraz in vitro - uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych 
komórek": 

1. zobowiązuję się do wykonania dzieła polegającego na wykonaniu analizy zależności wyników 
uzyskanych podczas wykonywania przez Lekarza prac badawczych wraz z badawczym opisem 
stwierdzonych zmian i zależności w trakcie prowadzonych badań (Dzieło) na szczegółowych 
warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącej załącznik do zaproszenia do składania 
ofert. 

2. na potrzeby kalkulacji wynagrodzenia należnego za wykonanie Dzieła ofertuję kwotę brutto w 
wysokości …………… (słownie: …………………………………………………………………………………………………….. ) 
złotych za przeprowadzenie badania jednego probanta, w pełnym zakresie, zgodnie z 
załącznikiem nr 1 do zaproszenia do składania ofert (Badanie), z zastrzeżeniem pkt 3 poniżej.  
 

3. jestem świadomy, że jeżeli pacjent, z przyczyn niezależnych ode mnie zrezygnuje z Badania po 
wykonaniu pierwszego Etapu, o którym mowa w załączniku nr 1 do zaproszenia do składania 
ofert, a przed rozpoczęciem wykonania drugiego Etapu, za wykonanie pierwszego Etapu 
otrzymam wynagrodzenie brutto w wysokości 12 % wynagrodzenia za wykonanie Badania 
jednego pacjenta w pełnym zakresie. Jeżeli pacjent, z przyczyn niezależnych ode mnie zrezygnuje 
z Badania po wykonaniu pierwszego zestawu badań w ramach drugiego Etapu, o którym mowa w 
załączniku nr 1 do zaproszenia do składania ofert, a przed rozpoczęciem drugiego zestawu Badań,  
za wykonanie badań do tej chwili otrzymam wynagrodzenie brutto w wysokości 37 % 
wynagrodzenia za wykonanie Badania jednego pacjenta w pełnym zakresie. Jeżeli pacjent, z 
przyczyn niezależnych ode mnie zrezygnuje z Badania po wykonaniu drugiego zestawu badań w 
ramach drugiego Etapu, o którym mowa w załączniku nr 1 do zaproszenia do składania ofert, a 
przed rozpoczęciem trzeciego zestawu Badań, za wykonanie badań do tej chwili otrzymam 
wynagrodzenie brutto w wysokości 62 % wynagrodzenia za wykonanie Badania jednego pacjenta 
w pełnym zakresie. Jeżeli pacjent, z przyczyn niezależnych ode mnie zrezygnuje z Badania po 
wykonaniu trzeciego zestawu badań w ramach drugiego Etapu, o którym mowa w załączniku nr 1 
do zaproszenia do składania ofert, a przed wizytą podsumowującą,  za wykonanie badań do tej 
chwili otrzymam wynagrodzenie brutto w wysokości 87 % wynagrodzenia za wykonanie Badania 
jednego pacjenta w pełnym zakresie. 
 

4. wskazane w pkt 2 i 3 ceny stanowiące podstawę kalkulacji wynagrodzenia należnego za 
wykonanie Dzieła zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym także 
wynagrodzenie za przeniesienie praw własności przemysłowej, majątkowych praw autorskich do 
Dzieła oraz zezwolenie na wykonywanie praw zależnych. 
 



5. wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowiło będzie iloczyn liczby 
badań oraz odpowiedniej stawki wskazanej w pkt 2 powyżej lub odpowiednio pkt 3. 
 

6. oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami określonymi w zaproszeniu do składania ofert 
oraz projektem umowy i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń. 
 

7. oświadczam, że mam świadomość, iż Zamawiający może powierzyć mi do przeprowadzenia 
mniejszą liczbę badań niż 25 Badań, przy czym jedno Badanie dotyczy jednego probanta. 
 

8. do oferty dołączam kopię dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w 
postępowaniu. 
 

9. w przypadku wyboru oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym 
przez Zamawiającego. 
 

10. termin związania ofertą wynosi 30 dni; bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu 
składania ofert.  
 

11. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, na 
potrzeby niezbędne do rekrutacji (zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych Dz.U 2002, nr 
101. Poz. 926 ze zm.)    

 
 

................................................................ 
( data/ podpis Wykonawcy) 

12. wyrażam/nie wyrażam* zgodę na skrócenie terminu wykonania badań i wykonanie badań 
stanowiących podstawę do wykonania Dzieła nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania 
zlecenia od Zamawiającego. 

 
 

................................................................ 
( data/ podpis Wykonawcy) 

 
* skreślić niewłaściwe 


